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Úvod 

Pro svou diplomovou práci jsem zvolila téma, se kterým se v pracovním právu 

setkává většina dnešní společnosti a které představuje v této oblasti důležitou úlohu, 

tj. odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích.  

S ohledem na šířku této oblasti jsem se v diplomové práci blíže zaměřila na téma 

odpovědnosti zaměstnance za škodu s přihlédnutím k soudní judikatuře.  

Základní právní normou upravující odpovědnost v pracovněprávních vztazích je 

zákoník práce, který dále v části jedenácté rozlišuje odpovědnost zaměstnance za škodu 

od odpovědnosti zaměstnavatele za škodu.  

Stejně jako v jiných právních odvětvích českého právního řádu, také v oblasti 

pracovního práva má vedle zákonných norem velký význam výklad podávaný soudní 

judikaturou, zejména rozhodnutími Nejvyššího soudu České republiky a Ústavního 

soudu České republiky. Na mnoha místech této diplomové práce se budu věnovat 

významným rozhodnutím těchto soudů, neboť spolu s právními předpisy doplňují 

celkový náhled na oblast odpovědnostních vztahů v pracovním právu. 

Hlavním cílem práce je popsat a zhodnotit stávající právní úpravu tématu 

odpovědnosti zaměstnance za škodu a srovnat ji s poznatky plynoucí ze 

související judikatury soudů.  

S pomocí soudní praxe se tedy pokusím právní úpravu odpovědnosti 

zaměstnance za škodu vyložit komplexně ve vzájemných souvislostech, avšak 

s ohledem na rozsah nelze na tuto diplomovou práci nahlížet jako na vyčerpávající 

rozbor problematiky odpovědnosti zaměstnance za škodu.  

Vlastní text diplomové práce rozdělím do osmi kapitol. V úvodních kapitolách 

nejprve nastíním základní problematiku odpovědnosti za škodu v pracovněprávních 

vztazích, zejména stěžejní význam předcházení škodám v této oblasti.  

Další části diplomové práce pak budou řazeny a strukturovány dle jednotlivých 

druhů odpovědnosti zaměstnance za škodu s ohledem na členění v zákoníku práce, 

s výjimkou rozsahu náhrady škody, který zařadím k souvisejícím kapitolám podle 

jednotlivých druhů odpovědnosti. Samostatná kapitola rozsahu náhrady škody bude pak 

celkovým shrnutím úpravy v předchozích kapitolách. 
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V jednotlivých kapitolách bude pozornost věnována popisu současné právní 

úpravy daných druhů odpovědnosti zaměstnance za škodu, a to zejména její ucelenosti a 

případným výkladovým problémů, kterým se věnovala soudní praxe. 

V závěru této diplomové práce se zaměřím na zhodnocení právní úpravy tohoto 

tématu a také na vliv soudní praxe na současné pojetí odpovědnosti zaměstnance za 

škodu. Zároveň také nastíním možný vývoj de lege ferenda. 

Při zpracování této práce vycházím z platné právní úpravy a odborné literatury, 

přičemž zvláštní pozornost věnuji soudní praxi. 

 

 

Tato diplomová práce je vypracována podle právního stavu ke dni 

15. března 2012. 
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1. Odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích 

Pro určení odpovědnosti v pracovněprávních vztazích musíme nejprve alespoň 

obecně vymezit pojem pracovněprávních vztahů, pracovněprávní odpovědnosti a také 

odpovědnosti za škodu.  

Zákoník práce jako pracovněprávní vztahy v ustanovení § 1 výslovně označuje 

individuální pracovněprávní vztahy a kolektivní pracovněprávní vztahy. Za individuální 

pracovněprávní vztahy označuje zákoník práce právní vztahy vznikající při výkonu 

závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Kolektivní pracovněprávní vztahy 

chápe zákoník práce jako právní vztahy kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem 

závislé práce.  

Mezi pracovněprávní vztahy ale řadíme také některé právní vztahy před vznikem 

pracovněprávních vztahů, ač je zákoník práce jako pracovněprávní neoznačuje 

[srov. § 1 písm. d) zák. práce], a dále v širším smyslu též právní vztahy na úseku 

zaměstnanosti, které jsou upraveny zejména jinými pracovněprávními předpisy než je 

zákoník práce, např. zákon o zaměstnanosti
1
. 

Pracovněprávními vztahy tedy rozumíme takové právem upravené vztahy mezi 

určitými subjekty, účastníky pracovního procesu v extenzivním slova smyslu, jejichž 

obsahem jsou práva a povinnosti
2
. 

Pracovněprávní odpovědnost je zvláštní kvalifikovaný druh pracovněprávní 

povinnosti, jejíž vznik jako sekundární povinnosti předpokládá porušení primární 

povinnosti
3
.  

Důležitým znakem pracovněprávní odpovědnosti je její vynutitelnost státním 

donucením. Dalšími znaky (rysy) odpovědnosti je vnímání odpovědnosti jako 

odvozeného vztahu. V této souvislosti nemůže vzniknout odpovědnost, aniž by 

existoval některý základní pracovněprávní vztah, avšak odpovědnost je ve své další 

existenci nezávislá na základním pracovněprávním vztahu a může existovat i po jeho 

skončení. Jedná se tedy o relativně samostatný vztah, kdy zaměstnanec odpovídá 

                                                 

1
 Srov. BĚLINA, M., et al., Pracovní právo, s. 69. 

2
 Srov. BĚLINA, M., et al., Pracovní právo, s. 69. 

3
 BĚLINA, M., et al., Pracovní právo, s. 382. 
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za zavinění a jen za skutečnou škodu, přičemž rozsah odpovědnosti zaměstnance je 

mnohdy omezen. Odpovědnost v pracovním právu může nastat nejen při porušení 

pracovněprávní povinností a také může vyvolat například trestněprávní či 

občanskoprávní odpovědnost
4
. 

Odpovědnost za škodu má v pracovněprávních vztazích tři funkce, a to 

preventivní, reparační a sankční. Preventivní funkce působí na zaměstnavatele a 

zaměstnance, aby dodržovali své pracovněprávní povinnosti a předcházeli tak škodám. 

Cílem reparační funkce je odčinit vzniklou škodu na majetku účastníků 

pracovněprávního vztahu ve formě naturální restituce nebo reparace v penězích. 

Sankční funkce vyjadřuje postih za porušení povinnosti, popř. za nezabránění škodné 

události
5
. 

Podle účastníků individuálních pracovněprávních vztahů pak odpovědnost za 

škodu v pracovněprávních vztazích dělíme na odpovědnost zaměstnance za škodu 

způsobenou zaměstnavateli a odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou 

zaměstnanci.  

Zaměstnancem se rozumí fyzická osoba starší patnácti let věku, která již 

ukončila povinnou školní docházku a která pro zaměstnavatele vykonává závislou práci 

(srov. § 6 zák. práce).  

Zaměstnavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává 

fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu, přičemž způsobilost fyzické osoby vlastními 

právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti v pracovněprávních vztazích 

jako zaměstnavatel vzniká dosažením osmnácti let věku (srov. § 7 a násl. zák. práce). 

S ohledem na téma práce je dále bližší pozornost věnována odpovědnosti 

zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, kterou můžeme rozdělit na obecnou 

odpovědnost a zvláštní odpovědnost zaměstnance za škodu.  

Mezi zvláštní druhy odpovědnosti zaměstnance za škodu řadíme odpovědnost za 

nesplnění povinnosti k odvrácení škody, odpovědnost za schodek na svěřených 

hodnotách, které zaměstnanec povinen vyúčtovat, a odpovědnost za ztrátu svěřených 

předmětů. 

                                                 

4
 Srov. BĚLINA, M., et al., Pracovní právo, s. 384. 

5
 Srov. HŮRKA, P., et. al., Pracovní právo, s. 412. 
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Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli je 

charakteristickým znakem, že se jedná zásadně o odpovědnost za zavinění, tedy 

odpovědnost subjektivní, a to v řadě případů s omezeným rozsahem odpovědnosti. 

Byla-li však škoda způsobena také porušením povinností ze strany zaměstnavatele, 

odpovědnost zaměstnance se poměrně omezí
6
. 

                                                 

6
 Srov. BĚLINA, M., et al., Pracovní právo, s. 392. 
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2. Předcházení škodám 

Předtím než nastane samotná odpovědnost za škodu, působí na zaměstnance 

povinnost předcházet škodám, která má podle zařazení do struktury zákoníku práce na 

počátek úpravy náhrady škody důležitý význam jako preventivní funkce odpovědnosti 

za škodu.  

Zajímavé je spojení obecné prevenční povinnosti se základními povinnostmi 

zaměstnanců. Soudní judikatura na toto poukázala při posuzování neplatnosti výpovědi 

a převedení na jinou práci z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, kdy mimo jiné 

dovodila, že povinnosti zaměstnanců uvedené v § 73 a § 171 zákona č. 65/1965 (nyní 

§ 301 a § 249 zák. práce) patří k základním povinnostem zaměstnanců
7
. 

Povinnost zaměstnance předcházet škodám působí během celé doby trvání 

pracovněprávního vztahu a váže se k ní i samostatný druh odpovědnosti zaměstnance za 

škodu, a sice odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody. Tato 

odpovědnost má zvláštní povahu, protože samotný vznik škody nezpůsobil 

zaměstnanec, tj. zaměstnanec není přímým škůdcem. 

Zákoník práce v ustanovení § 249 zaměstnanci ukládá počínat si tak, aby 

nedocházelo ke škodám ani k bezdůvodnému obohacení, dále povinnost upozornit 

nadřízeného vedoucího zaměstnance na hrozící škodu, povinnost zakročit v případě 

neodkladného zákroku k odvrácení škody, která však připouští určité výjimky, a 

konečně povinnost oznámit nadřízenému vedoucímu zaměstnanci skutečnosti, že nemá 

vytvořeny potřebné pracovní podmínky.  

Zaměstnavatel pak odpovídá zaměstnanci za věcnou škodu včetně účelně 

vynaložených nákladů, jež zaměstnanec utrpěl při odvracení hrozící škody, pokud škoda 

nevznikla úmyslným jednáním zaměstnance a zaměstnanec si počínal způsobem 

přiměřeným okolnostem (srov. § 266 zák. práce).  

Pokud při plnění obecné či zvláštní prevenční povinnosti v situaci, kterou 

zaměstnanec úmyslně nevyvolal, utrpí zaměstnanec pracovní úraz, nemůže se 

zaměstnavatel takové odpovědnosti zprostit zcela ani zčásti (srov. § 368 zák. práce). 

                                                 

7
 Srov. Rozsudek MS v Praze č. j. 36 Co 45/2003-442, který byl později v téže věci potvrzen Rozsudkem 

NS sp. zn. 21 Cdo 679/2004. 



11 

 

2.1 Obecná prevenční povinnost 

Zákoník práce stanovuje zaměstnanci povinnost počínat si tak, aby nedocházelo 

ke škodám na zdraví, majetku ani k bezdůvodnému obohacení (srov. § 249 odst. 1 

zák. práce).  

Jedná se o obecnou prevenční povinnost zaměstnance, která ukládá zaměstnanci 

určitý způsob chování po celou dobu trvání pracovního poměru. Cílem tohoto 

ustanovení v zákoníku práce je přimět zaměstnance, aby vzhledem k obecným 

zkušenostem předcházel situacím, při nichž by mohla vzniknout škoda.  

Podle výkladu obecných zkušeností zaměstnance je možné říci, že zaměstnanec 

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

s ním vždy takový stupeň pozornosti, který lze po něm vzhledem ke konkrétní časové a 

místní situaci rozumně požadovat a který – objektivně vzato – je způsobilý zabránit či 

alespoň co nejvíce omezit riziko vzniku škod na zdraví a majetku; zaměstnanci však 

není uložena povinnost předvídat každý v budoucnu možný vznik škody a tím vznik 

škody zcela vyloučit
8
.  

V případě skutečného vzniku škody následkem porušení obecné prevenční 

povinnosti zaměstnance může při splnění dalších předpokladů dle ustanovení § 250 

zák. práce nastoupit obecná odpovědnost zaměstnance za škodu. Pokud dojde ke vzniku 

bezdůvodného obohacení, postupuje se dle ustanovení občanského zákoníku (srov. 

§ 324 zák. práce). 

2.2 Zvláštní oznamovací povinnost 

Pokud škoda hrozí, má zaměstnanec zvláštní povinnost na ni upozornit 

nadřízeného vedoucího zaměstnance (srov. § 249 odst. 1 zák. práce).  

Vedoucím zaměstnancem zaměstnavatele se rozumí zaměstnanec, který je 

oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, 

řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny 

(srov. § 11 odst. 4 zák. práce).  

                                                 

8
 BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 648. 
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Nadřízeným vedoucím zaměstnancem se pak rozumí každý vedoucí 

zaměstnanec ve vztahu k přímo podřízeným zaměstnancům.  

Podle judikatury může být vedoucím zaměstnancem pouze takový zaměstnanec, 

kterému je na základě pověření zaměstnavatele podřízen nejméně jeden další 

zaměstnanec, jemuž je v rozsahu pověření oprávněn průběžně a soustavně stanovit a 

ukládat pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jeho práci a dávat mu k tomu 

účelu závazné pokyny. Pro posouzení postavení zaměstnance je významné, zda je tento 

stav nadřízenosti funkce zastávané zaměstnancem jiným funkcím konstituován právním 

předpisem anebo vnitřním organizačním předpisem upravujícím organizační strukturu 

zaměstnavatele; při splnění této podmínky není právní postavení vedoucího 

zaměstnance dotčeno, jestliže pracovní místa, která jsou mu podle organizačního 

předpisu (organizačního aktu řízení) podřízena, fakticky (ještě) nejsou obsazena
9
. 

Co se týče problematiky hrozící škody, je nerozhodné, zda škoda hrozí 

zaměstnavateli, spoluzaměstnancům nebo jiné fyzické či právnické osobě, ani to, který 

subjekt by nesl za škodu právní odpovědnost. Povinnost upozornit na hrozící škodu 

rovněž platí bez ohledu na to, zda hrozí škoda na zdraví, nebo škoda na majetku, 

popřípadě v jakém rozsahu – menším, či větším – škoda hrozí
10

. 

Pokud zaměstnavateli vznikne škoda za situace, kdy zaměstnanec svou zvláštní 

oznamovací povinnost splnil, přičemž nadřízený vedoucí zaměstnanec takové 

upozornění podřízeného zaměstnance nerespektoval, nastupuje obecná odpovědnost za 

škodu nadřízeného vedoucího zaměstnance
11

. 

2.3 Zvláštní povinnost zakročit 

Zaměstnanec je povinen zakročit v případě, kdy je k odvrácení škody hrozící 

jeho zaměstnavateli neodkladného zákroku třeba. Jedná se o případy natolik 

neodkladné, že by již zaměstnanec nestihl na hrozící škodu upozornit nadřízeného 

vedoucího zaměstnance. Oproti obecné prevenční povinnosti a zvláštní oznamovací 

povinnosti se tato povinnost týká pouze škody, jež hrozí zaměstnavateli, u kterého 

                                                 

9
  Srov. Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1863/2003. 

10
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 649. 

11
 Srov. Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 471/2001. 
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zaměstnanec vykonává závislou práci. Zvláštní povinnost zaměstnance zakročit 

připouští dvě výjimky, kdy zaměstnanec zakročit nemusí.  

První výjimku tvoří případy, kdy zaměstnanci v zakročení brání důležitá 

okolnost, například pokud zaměstnanec nemá dostatečné odborné znalosti a dovednosti 

k obsluze stroje, zařízení či dopravního prostředku, jenž je potřeba ovládnout 

k odvrácení škody hrozící zaměstnavateli. Dalším příkladem může být také konkrétní 

situace, ve které zaměstnanec není schopen fyzicky zakročit. 

Druhou výjimku pak tvoří případy, kdy by zaměstnanec zákrokem vystavil 

vážnému ohrožení sebe nebo ostatní zaměstnance zaměstnavatele, popřípadě osoby 

blízké podle ustanovení § 116 občanského zákoníku
12

.  

Osobou blízkou podle dotčeného ustanovení občanského zákoníku může být 

příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel a partner. Jiné osoby se pokládají za osoby 

sobě navzájem blízké, pokud jsou v poměru rodinném či obdobném a jestliže by újmu, 

kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. V některých 

případech dále judikatura dovodila, že se pojem osoby blízké nemusí vztahovat pouze 

k fyzickým osobám, ale může označovat i osoby právnické
13

. 

                                                 

12
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 649. 

13
 Srov. Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 2192/2001, sp. zn. 21 Cdo 530/2001, sp. zn. 22 Cdo 1836/2003. 
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3. Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody 

Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody se váže k porušení 

povinnosti stanovené v § 249 zák. práce, s výjimkou odstavce 1 věty první, neboť 

v takových případech je při splnění předpokladů obecné odpovědnosti na místě obecná 

odpovědnost zaměstnance za škodu, jak již bylo uvedeno výše.  

Zaměstnavatel může na zaměstnanci, který vědomě neupozornil nadřízeného 

vedoucího zaměstnance na škodu hrozící zaměstnavateli nebo nezakročil proti hrozící 

škodě, ačkoliv by tím bylo zabráněno bezprostřednímu vzniku škody, požadovat, aby se 

podílel na náhradě škody, jenž byla zaměstnavateli způsobena, a to v rozsahu 

přiměřeném okolnostem případu, pokud ji není možné nahradit jinak 

(srov. § 251 odst. 1 zák. práce).  

Tento druh odpovědnosti předpokládá vznik škody, porušení povinnosti 

stanovené v § 249 zák. práce, příčinnou souvislost mezi vznikem škody a porušením 

této povinnosti, zavinění zaměstnance a skutečnost, že vzniklou škodu není možné 

nahradit jinak. Zavinění zaměstnance musí nastat alespoň ve formě vědomé nedbalosti. 

Z uvedeného vyplývá, že má-li vzniknout zmíněný odpovědnostní vztah, je zapotřebí 

především zjištění, že škodu nelze nahradit jinak, a to například proto, že přímý škůdce 

nebyl zjištěn, nebo proto, že od škůdce nelze plné či částečné úhrady dosáhnout. 

V tomto smyslu má tento typ odpovědnostního vztahu podpůrnou akcesorickou povahu, 

který nastupuje až poté, co zaměstnavatel vyčerpal veškeré možnosti úhrady škody od 

přímého škůdce
14

.  

Zákoník práce upravuje také možnost exkulpace zaměstnance za škodu, kterou 

způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozící 

životu nebo zdraví v případě, kdy tento stav zaměstnanec sám úmyslně nevyvolal a 

počínal si při odvracení škody způsobem přiměřeným okolnostem. Je však třeba, aby se 

jednalo o situaci, kdy zaměstnanec aktivně dostál své prevenční povinnosti a v příčinné 

souvislosti s tím zaměstnavateli vznikla škoda (srov. § 251 odst. 2 zák. práce).  

Jestliže však naopak zaměstnanec tento stav sám úmyslně vyvolal, potom také 

v případech, počínal-li si následně způsobem přiměřeným okolnostem, anebo jestliže 

                                                 

14
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 657. 
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uvedený stav sice úmyslně nevyvolal, ale počínal si způsobem okolnostem 

nepřiměřeným, je dána jeho odpovědnost za škodu, kterou při odvracení škody 

způsobil
15

. 

3.1 Rozsah náhrady škody při odpovědnosti za nesplnění povinnosti 

k odvrácení škody 

Z hlediska rozsahu náhrady škody je třeba uvést, že se jedná pouze o podíl 

zaměstnance na náhradě škody, která by zaměstnavateli nevznikla, kdyby zaměstnanec 

neporušil povinnost jemu stanovenou v § 249 zák. práce. 

Rozsah náhrady škody při odpovědnosti zaměstnance za nesplnění povinnosti 

upravuje zákoník práce v § 258 demonstrativním výčtem bližších hledisek pro určení 

výše náhrady škody a omezením výše náhrady škody. Přihlédne se zejména 

k okolnostem, které bránily splnění povinnosti, a k významu škody pro zaměstnavatele. 

Výše náhrady škody je limitována a nesmí přesáhnout částku rovnající se trojnásobku 

průměrného měsíčního výdělku zaměstnance
16

. 

                                                 

15
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 657. 

16
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 658. 
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4. Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu 

Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, jenž mu způsobil zaviněným 

porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (srov. 

§ 250 zák. práce).  

Zákoník práce zde tedy jako předpoklady pro vznik odpovědnosti zaměstnance 

určuje způsobení škody zaměstnavateli, porušení právních povinností zaměstnancem, 

příčinnou souvislost mezi vznikem škody a porušením právních povinností a zavinění. 

Zavinění na straně zaměstnance postačí ve formě nedbalosti. Všechny tyto předpoklady 

musí být splněny kumulativně. V případě, že některý z nich chybí, nárok 

zaměstnavatele na náhradu škody ani povinnost zaměstnance k úhradě škody nevzniká.  

Za škodu z hlediska obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu odpovídá také 

zaměstnanec, který ji způsobil úmyslným jednáním proti dobrým mravům. Předpoklady 

pro vznik odpovědnosti zaměstnance jsou pak vznik škody na straně zaměstnavatele, 

úmyslné jednání zaměstnance proti dobrým mravům, příčinná souvislost mezi vznikem 

škody a úmyslným jednáním zaměstnance proti dobrým mravům, zavinění zaměstnance 

ve formě úmyslu
17

. 

Rozdíl mezi škodou způsobenou zaměstnavateli z nedbalostního jednání 

zaměstnance a škodou způsobenou úmyslným jednáním zaměstnance, v opilosti nebo 

po zneužití jiných návykových látek se projevuje při náhradě škody. Výše náhrady 

škody způsobené z nedbalosti je omezena čtyřapůlnásobkem průměrného měsíčního 

výdělku zaměstnance. Naproti tomu toto omezení neplatí, pokud byla škoda způsobena 

úmyslně, v opilosti nebo po zneužití jiných návykových látek. U úmyslně způsobené 

škody může dokonce zaměstnavatel požadovat nejen náhradu skutečné škody, ale navíc 

také náhradu ušlého zisku (srov. § 257 zák. práce). 

Judikatura dovodila, že v případech, kdy zaměstnanec způsobí zaměstnavateli 

škodu při činnosti, která vybočuje z mezí plnění pracovních úkolů a přímé souvislosti 

                                                 

17
 Srov. BĚLINA, M., et al., Pracovní právo, s. 393. 
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s ním, odpovědnost za vzniklou škodu nepředstavuje nárok z pracovně právních vztahů 

a řídí se právní úpravou obsaženou především v občanském zákoníku
18

.  

V úvahu přichází odpovědnost zaměstnance za škodu podle § 420 odst. 1 

občanského zákoníku. Odpovědnost zaměstnavatele za jednání zaměstnance ve vztahu 

ke třetím osobám je obsažena v § 420 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení 

upravuje odpovědnost právnické nebo fyzické osoby za škodu způsobenou jinými 

osobami, je-li vůči nim škůdce v takovém právním vztahu, že je na místě stanovení této 

odpovědnosti místo škůdce, který způsobil škodu při jejich činnosti, k níž byl použit. 

Jedná se totiž o vnitřní, účelový vztah k činnosti právnické či fyzické osoby, jenž 

takovou činnost vyvíjí, nikoli o činnost, kterou by jednající osoba, tj. zaměstnanec, 

sledovala svůj osobní zájem
19

. 

Z pohledu zaměstnavatele se nejedná o škodu způsobenou právnickou osobou 

ve smyslu občanského zákoníku, jestliže zaměstnanec škodu způsobil při činnosti, 

kterou sledoval výlučně uspokojení svých zájmů, ačkoli ke škodě došlo v pracovní době 

na pracovišti. Judikatura v těchto případech poukázala na pasivní legitimaci 

zaměstnance v řízení o náhradě škody, tedy odpovědnost zaměstnance za škodu 

způsobenou třetím osobám za situace, kdy ke škodě nedošlo při plnění pracovních úkolů 

ani o úkony v přímé souvislosti s ním
20

.  

Z hlediska soudního řízení o náhradě škody by výše uvedené předpoklady pro 

vznik odpovědnosti zaměstnance dle procesních ustanovení § 101 ve spojení s § 120 

občanského soudního řádu
21

 musel tvrdit a následně prokazovat zaměstnavatel
22

.  

Odpovědnost zaměstnance za škodu dále není limitována pouhým trváním 

pracovního poměru, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr či pracovní doby. 

Nárok na náhradu škody způsobené zaměstnancem má povahu pracovněprávního 

vztahu. Zákoník práce upravuje počátek vzniku pracovněprávních vztahů, avšak žádné 

                                                 

18
 Srov. Usnesení NS sp. zn. 21 Cdo 3428/2008. 

19
 Srov. Rozsudek KS v Praze sp. zn. 21 Cdo 401/2002. 

20
 Srov. Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 2269/2006 a sp. zn. 25 Cdo 2777/2004. 

21
 Podle ustanovení § 101 odst. 1 písm. a) OSŘ jsou účastníci pro dosažení účelu řízení povinni zejména 

tvrdit všechny významné skutečnosti pro rozhodnutí věci, neobsahuje-li všechna potřebná tvrzení žaloba 

nebo písemné vyjádření k ní, uvedou je v průběhu řízení. Podle ustanovení § 101 odst. 1 písm. b) OSŘ 

jsou dále účastníci povinni plnit důkazní povinnost a další procesní povinnosti uložené jim zákonem nebo 

soudem. Účastníkům je dále uložena povinnost obsažená v § 120 odst. 1 OSŘ označit důkazy k prokázání 

svých tvrzení. 
22

 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 650. 
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ustanovení ať už zákoníku práce nebo jiného právního předpisu nestanoví dobu, do kdy 

pracovněprávní vztahy trvají, tedy kdy nejpozději pracovněprávní vztahy končí. 

Z tohoto hlediska je možné, aby zaměstnavateli vznikl nárok na náhradu škody 

způsobené zaměstnancem i v případech, kdy ke škodě došlo až po skončení pracovního 

poměru
23

.  

Nárok na náhradu škody může zaměstnavateli vzniknout také v případě, pokud 

ke škodě došlo v době pracovního volna zaměstnance. Zaměstnanec je totiž povinen se i 

mimo svou pracovní dobu zdržet jednání, které je v rozporu s jeho pracovními 

povinnostmi
24

.  

4.1 Škoda 

Škoda je jedním z předpokladů pro vznik obecné odpovědnosti za škodu. 

Definice pojmu škoda však není upravena v pracovněprávních předpisech, a proto se 

používá vymezení podle ustálené judikatury. Za škodu ve smyslu pracovního práva se 

považuje taková újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného, je objektivně 

vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. penězi, a je tedy napravitelná poskytnutím 

majetkového plnění, především penězi. Souvisejícími pojmy pak jsou skutečná škoda a 

ušlý zisk, které se uplatňují v případě nároku na náhradu škody. Skutečnou škodou je 

třeba rozumět nastalé zmenšení majetkového stavu zaměstnavatele oproti stavu 

před škodnou událostí, které představuje majetkové hodnoty, jež je třeba vynaložit 

k uvedení věci do předešlého stavu. Ušlý zisk pak chápeme jako ušlý majetkový 

prospěch, jenž spočívá v nenastalém rozmnožení majetku poškozeného, které se dalo 

důvodně očekávat s ohledem na pravidelný běh věcí
25

.  

Za skutečnou škodu můžeme považovat také splatnou pohledávku 

zaměstnavatele, kterou lze vzhledem k okolnostem případu považovat za 

                                                 

23
 Srov. Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1852/2003. 

24
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 652. 

25
 Srov. Stanovisko občanskoprávního kolegia NS ČSSR sp. zn. Cpj 87/70. 
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nevymahatelnou. Pro určení, zda se jedná o nevymahatelnou pohledávku, je rozhodující 

pouze objektivní zjištění, že se oprávněný subjekt skutečně svého práva nedomůže
26

. 

Judikatura se zabývala otázkou, zda lze za škodu považovat celkový souhrn 

ztrát, které vznikly zaměstnavateli činností zaměstnance nezávisle na sobě v určité 

časové souvislosti. V této věci bylo judikováno, že škoda ve smyslu ustanovení § 250 a 

§ 257 zák. práce nemůže být pouhým souhrnem ztrát, které činností zaměstnance 

vznikly zaměstnavateli, neboť je vždy jen tou majetkovou újmou, která je důsledkem 

konkrétního porušení pracovních povinností a s tímto porušením pracovních povinností 

je v bezprostřední souvislosti. Splnění jednotlivých předpokladů odpovědnosti 

zaměstnance za škodu je proto třeba zkoumat v každém škodním případě zvlášť
27

. 

4.2 Porušení právní povinnosti 

Judikatura dovodila, že pracovněprávní povinnosti zaměstnance jsou stanoveny 

právními předpisy, pracovním řádem, pracovní smlouvou či pokyny přímo nadřízeného 

vedoucího zaměstnance. Pro všechny druhy pracovních povinností je společné, že 

vyplývají z pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli. 

Pokud by zaměstnanec svým jednáním neporušil povinnosti pro něj plynoucí 

z pracovněprávního vztahu, nemůže být takové jeho jednání posouzeno jako porušení 

právních povinností
28

.  

Rozhodující pro posouzení toho, zda se zaměstnanec chová v souladu 

s ustanovením § 73 odst. 1 písm. d) zák. práce, tedy není to, zda jeho jednání je 

v souladu nebo v rozporu s právními nebo jinými předpisy (případně pokyny 

zaměstnavatele), které se vztahují k práci jím vykonávané, ale to, zda objektivně jednání 

                                                 

26
 V rozsudku sp. zn. 21 Cdo 480/2007 NS dovodil, že zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, 

kterou mu způsobil tím, že se zaměstnavatelova pohledávka za jeho dlužníkem stala objektivně 

nevymahatelnou. Objektivní zjištění je možné učinit, nesplní-li dlužník svůj závazek ani na základě 

vykonatelného soudního rozhodnutí nebo rozhodčího nálezu, a výkon rozhodnutí musí být zastaven pro 

nedostatek majetku dlužníka. 
27

 V rozsudku sp. zn. 21 Cdo 1111/2001 NS došel k závěru, že pokud se z hlediska vzniklé škody jako 

souhrnu ztrát jedná o obchodní případy zpracovávané jednotlivě v průběhu roku, je třeba přihlédnout 

k tomu, že se mohly odchylně naplňovat předpoklady odpovědnosti zaměstnance za škodu. 
28

 Srov. Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1040/2004. 
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zaměstnance směřovalo k ochraně majetku zaměstnavatele nebo proti němu, případně, 

zda jednal či nejednal v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele
29

.  

Z hlediska protiprávnosti je třeba uvést, že za protiprávnost na straně 

zaměstnance považujeme objektivně existující rozpor mezi určitým jednáním či 

opomenutím určitého jednání zaměstnance a stanovenou právní povinností či 

stanoveným pravidlem chování. Protiprávnost je objektivním stavem, který je nebo není 

dán, který může a nemusí být způsoben zaviněním zaměstnance, jeho existence sama 

o sobě – jinak řečeno – není závislá na subjektivním vztahu zaměstnance ke svému 

chování, které se příčí stanoveným pravidlům chování, a k následkům tohoto chování – 

škodě
30

.  

Pokud zaměstnanec poruší své pracovněprávní povinnosti, znamená to současně 

vybočení z jinak řádného plnění pracovních úkolů a jedná se o tzv. exces. O exces se 

jedná v případě, kdy škoda byla způsobena při takové činnosti, jíž zaměstnanec sledoval 

zájmy či potřeby vlastní nebo jiných osob
31

. Jak již bylo uvedeno, podle občanského 

zákoníku nikoli zaměstnavatel ale sám zaměstnanec jako přímý škůdce odpovídá 

poškozeným třetím osobám za škodu způsobenou zaměstnancem, který sledoval 

výlučně uspokojování svých zájmů, popř. zájmů jiných osob. 

                                                 

29
 V rozsudku sp. zn. 21 Cdo 1040/2004 se NS zabýval základními povinnostmi zaměstnanců dle 

ustanovení § 73 odst. 1 písm. d) zákona č. 65/1965. Ve stávajícím zákoníku práce je toto ustanovení 

obsaženo v § 301, konkrétně v písm. d). Kromě výše uvedeného dále dovodil, že podle ustanovení § 73 

odst. 1 písm. d) zák. práce jsou zaměstnanci povinni řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim 

zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením, 

zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Výše uvedené povinnosti patří k 

základním povinnostem zaměstnanců a představují ve své obecnosti mravní imperativ kladený na 

každého zaměstnance, jenž ve svém obsahu znamená určitou míru loajality ve vztahu ke svému 

zaměstnavateli. Zároveň pak znamená i obecnou prevenční povinnost zaměstnance ve vztahu k majetku a 

oprávněným zájmům zaměstnavatele, jedná se tedy o požadavek na určitou úroveň kvality chování 

zaměstnance. Zákon zde vedle povinností vyplývajících z právních předpisů a jiných předpisů 

vztahujících se k práci zaměstnance ukládá zaměstnanci, aby celým svým chováním v souvislosti 

s pracovním vztahem nezpůsoboval zaměstnavateli škodu, ať už majetkovou nebo morální. Takového 

jednání se může zaměstnanec dopustit, i když dodrží všechny právní a ostatní předpisy vztahující se 

bezprostředně k práci jím vykonávané. 
30

 Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1111/2001. 
31

 Srov. Rozsudek NS sp. zn. 25 Cdo 2777/2004. 
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4.3 Plnění pracovních úkolů 

Pro určení, zda zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, se postupuje 

podle společných ustanovení odpovědnosti za škodu. Jedná se o výkon pracovních 

povinností vyplývajících z pracovního poměru a z dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr. Může se také jednat o jinou činnost vykonávanou na příkaz 

zaměstnavatele, činnost, která je předmětem pracovní cesty, a dále činnost konaná pro 

zaměstnavatele na podnět odborové organizace, rady zaměstnanců, zástupce pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo ostatních zaměstnanců, popřípadě činnost 

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

zvláštní oprávnění nebo ji nevykonává proti výslovnému zákazu zaměstnavatele, jakož i 

dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem (srov. § 273 zák. práce). 

Judikatura dovodila, že za plnění pracovních úkolů považujeme také činnost, 

kterou zaměstnanec vykonává na základě podnětu těch, kteří ani nemají oprávnění 

stanovit a ukládat mu pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jeho práci, a dávat 

mu k tomuto účelu závazné pokyny, případně také činnost vykonávanou bez vnějšího 

podnětu jiných osob, pouze na základě vlastního rozhodnutí zaměstnance. Abychom 

činnost zaměstnance mohli považovat za plnění pracovních úkolů, musí se z hlediska 

věcného, místního i časového objektivně jednat o činnost konanou pro zaměstnavatele, 

přičemž není významný motiv či pohnutka zaměstnance, tj. vzdálenější předpoklady a 

představy, z nichž jednající zaměstnanec vychází
32

.  

V mezích plnění pracovních úkolů a přímé souvislosti s ním je tedy taková 

činnost zaměstnance, která nepostrádá místní, časový a zejména věcný (vnitřní účelový) 

vztah k plnění pracovních úkolů. V podstatě jde o posouzení, zda při činnosti, jíž byla 

škoda způsobena, sledoval zaměstnanec z objektivního a subjektivního hlediska plnění 

pracovních úkolů
33

. A contrario se nejedná o činnosti, které postrádají časový, místní a 

zejména věcný poměr k výkonu závislé práce, například nájem služebního bytu 

                                                 

32
 Srov. Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 454/2002. 

33
 Srov. Stanovisko občanskoprávního kolegia NS ČSSR sp. zn. Cpj 87/70. 
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zaměstnavatele zaměstnancem nebo půjčka poskytnutá zaměstnavatelem zaměstnanci a 

podobně
34

. 

Z hlediska plnění pracovních úkolů či v přímé souvislosti s ním nejde o 

jakoukoliv, třeba jen nepřímou souvislost, ale vždy pouze o souvislost přímou
35

.  

Úkony v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou zejména úkony 

potřebné k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce 

nebo po jejím skončení, úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech 

konané v objektu zaměstnavatele a dále vyšetření ve zdravotnickém zařízení prováděné 

na příkaz zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční prací, ošetření při první 

pomoci a cesta k nim a zpět.  

Cesta do zaměstnání a zpět, stravování, vyšetření nebo ošetření ve 

zdravotnickém zařízení ani cesta k nim a zpět se však nepovažuje za úkony v přímé 

souvislosti s plněním pracovních úkolů, pokud není konána v objektu zaměstnavatele 

(srov. § 274 zák. práce).  

4.3.1 Stravování 

Stravování má povahu úkonu v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů 

pouze za předpokladu, že se přestávka v práci na jídlo a oddech koná v objektu 

zaměstnavatele a že zaměstnanec z objektu zaměstnavatele nevychází. Úkony obvyklé 

v době přestávky v práci na jídlo a oddech, včetně cesty zaměstnance v objektu 

zaměstnavatele k místu, kde probíhá stravování, jsou potom úkony v přímé souvislosti 

s plněním pracovních úkolů. Vlastní stravování je však z obsahu tohoto úkonu výslovně 

vyňato. Pokud zaměstnanec využije přestávku v práci na jídlo a oddech ke stravování 

mimo objekt zaměstnavatele, nejedná se o úkon obvyklý během přestávky, protože ze 

souvislosti s plněním pracovních úkolů je vyňato nejen stravování, ale také cesta 

k němu a zpět
36

.  

Z hlediska posouzení, zda cesta ke stravování, během které zaměstnanec utrpěl 

úraz, byla konána v objektu zaměstnavatele ve smyslu § 274 odst. 1 věta první 

zák. práce, je rozhodující, zda se jednalo o prostory ve sféře dispozice zaměstnavatele, 

                                                 

34
 Srov. Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 615/2001. 

35
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 653. 

36
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 704. 
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tj. budovy, prostranství a podobně, kde je zaměstnanec povinen podrobit se pokynům 

zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Utrpí-li zaměstnanec 

úraz mimo rámec těchto prostor, není z tohoto hlediska významné, že cesta po veřejném 

prostranství byla k místu stravování jediným možným přístupem
37

. 

4.3.2 Vyšetření nebo ošetření 

Vyšetření nebo ošetření včetně cesty k těmto vyšetřením či ošetřením a zpět, bez 

ohledu na to, zda jsou konány v objektu zaměstnavatele, zahrnuje vyšetření ve 

zdravotnickém zařízení prováděné na příkaz zaměstnavatele, vyšetření v souvislosti 

s noční prací a ošetření při první pomoci. Zde se promítá souvislost s právy a 

povinnostmi zaměstnavatele a zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby 

v případech stanovených zvláštním právním předpisem
38

 práci vykonávali pouze 

zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování 

nebo kteří mají doklad o odolnosti vůči nákaze [srov. § 103 odst. 1 písm. c) zák. práce]. 

Zaměstnanec je pak povinen se podrobit preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo 

očkováním [srov. § 106 odst. 4 písm. b) zák. práce]. Zaměstnavatel je také povinen 

zajistit vyšetření zaměstnance v souvislosti s noční prací (srov. § 106 odst. 2 

zák. práce). Ošetření při první pomoci je zde zahrnuto zejména proto, že se může týkat 

poškození zdraví, jehož následky se manifestovaly v průběhu pracovní doby. Oproti 

tomu jiná vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, než výše zmíněná, tedy 

vyšetření nebo ošetření, jejichž potřeba je dána zdravotním stavem zaměstnance obecně, 

                                                 

37
 V rozsudku sp. zn. 21 Cdo 1824/2005 NS řešil právní otázku, zda poškození zdraví, k němuž dojde 

cestou na oběd v době přestávky na jídlo a oddech mimo areál zaměstnavatele, lze považovat za 

poškození zdraví v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, a zda se tedy jedná o pracovní úraz. 

Zaměstnankyně pracovala u zaměstnavatele v pracovním poměru jako učitelka, přičemž k úrazu došlo 

cestou z budovy školy na oběd do školní jídelny, když se jí při chůzi po veřejné komunikaci (chodníku) 

v důsledku nerovnosti chodníku podvrtnul kotník levé nohy. NS potvrdil názor soudu nižší instance 

v tom, že sama skutečnost, že jediný přístup ke školní jídelně vede po veřejné komunikaci, neznamená, že 

se tento pozemek stává součástí objektu zaměstnavatele, právě v důsledku jediného možného přístupu do 

školní jídelny. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou pracovním úrazem má své místo jen 

v případech, kdy zaměstnavatel může mít možnost vlastními opatřeními ovlivnit úroveň bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a kdy je zaměstnanec povinen podrobit se pokynům zaměstnavatele 

usměrňujícím jeho jednání. Protože toto působení preventivní povahy není zpravidla možné mimo areál 

zaměstnavatele, nelze po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby odpovídal za úraz, k němuž dojde 

mimo sféru jeho působnosti na veřejném prostranství. 
38

 § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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včetně cesty k nim a zpět, nejsou v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. 

Výjimkou by byla pouze cesta k jinému vyšetření nebo ošetření, pokud by se konala 

v objektu zaměstnavatele, například cesta do závodního zdravotnického zařízení
39

. 

4.3.3 Cesta do zaměstnání 

Cestou do zaměstnání se rozumí cesta z místa bydliště zaměstnance nebo 

ubytování do místa vstupu do objektu zaměstnavatele nebo na jiné místo určené 

k plnění pracovních úkolů a zpět. U zaměstnanců v lesnictví, zemědělství a stavebnictví 

se cestou do zaměstnání rozumí také cesta z místa zaměstnancova bydliště nebo 

ubytování na určené shromaždiště a zpět (srov. § 387 odst. 1 zák. práce). Cesta do 

zaměstnání končí na místě, které lze považovat za místo vstupu do objektu 

zaměstnavatele. Takovým místem může být například vrátnice nebo kontrolní 

stanoviště při vstupu do budovy a podobně
40

. 

Judikatura se zabývala otázkou, kdy končí cesta zaměstnance do zaměstnání, 

působí-li jeho zaměstnavatel pouze v části průmyslového areálu sdíleném spolu 

s dalšími jinými subjekty. V případě, že je v jednom průmyslovém areálu umístěno 

několik fyzických či právnických osob, tj. zaměstnavatelů, je pro posouzení, kdy končí 

cesta zaměstnance do zaměstnání, rozhodující, od kterého okamžiku po vstupu do 

areálu začal být zaměstnanec povinen podrobit se pokynům zaměstnavatele 

usměrňujícím jeho jednání. Může se jednat o pokyny udělované přímo zaměstnavatelem 

nebo zprostředkovaně subjektem, který v rámci areálu zajišťuje ostrahu společnou pro 

všechny ostatní umístěné podnikatelské subjekty
41

. 

Naznačené hledisko vstupu do sféry dispozice zaměstnavatele jako ukončení 

cesty do zaměstnání může být uplatněno také tam, kde cesta do zaměstnání končí 

                                                 

39
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 704. 

40
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 704. 

41
 V rozsudku sp. zn. 21 Cdo 688/2005 NS řešil právní otázku ukončení cesty do zaměstnání v areálu 

s více zaměstnavateli. Zaměstnanec po průchodu vrátnice vešel do areálu, ve kterém byl spolu s dalšími 

podnikatelskými subjekty umístěn jeho zaměstnavatel, a nejkratší možnou cestou se ubíral do zaměstnání, 

přičemž utrpěl pracovní úraz. Rozhodující je, že zaměstnanec již byl povinen podrobit se pokynům svého 

zaměstnavatele, ať již přímo nebo zprostředkovaně uděleným, proto jeho cesta do zaměstnání byla 

průchodem vrátnicí ukončena a je tak dána odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz zaměstnance. 
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fakticky příchodem na shromaždiště v terénu, které není viditelně označeno, jak je tomu 

například ve stavebnictví, v lesnictví, v zemědělství a podobně
42

. 

4.3.4 Pracovní cesta a školení 

Činnost, která je předmětem pracovní cesty se považuje za plnění pracovních 

úkolů, zatímco školení zaměstnanců je považováno pouze za činnost v přímé souvislosti 

s plněním pracovních úkolů. Jednotícím prvkem je v obou případech vztah k výkonu 

práce. Předmětem pracovní cesty je za stanovených podmínek výkon práce mimo místa 

výkonu práce sjednaného pracovní smlouvou. V případě zaškolení nebo zaučení a 

prohlubování kvalifikace ve smyslu § 228 a 230 zák. práce, je stanovena nevyvratitelná 

právní domněnka, že účast na těchto formách odborného rozvoje je považována za 

výkon práce.  

Pokud se školení koná mimo sjednané místo výkonu práce, platí pro něj obdobná 

pravidla jako pro pracovní cestu. Cesta z bydliště zaměstnance k dopravnímu 

prostředku, jímž se cesta koná, například automobil, autobus apod., je považována za 

cestu do zaměstnání, která končí nástupem do dopravního prostředku. Pokud 

zaměstnanec použije vlak nebo autobus, který odjíždí z autobusového nádraží, platí, že 

cesta do zaměstnání končí vstupem do nádražní budovy. Cesta určeným dopravním 

prostředkem z obce bydliště zaměstnance do stanoveného místa je považována za úkon 

nutný před počátkem práce nebo po jejím skončení (srov. § 387 odst. 2 zák. práce). 

Jedná se tedy o úkon v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. Jestliže se 

zaměstnanec nejdříve ubytuje v místě, kde bude vykonávat činnost, která je předmětem 

pracovní cesty, nebo kde bude probíhat školení, končí tento nutný úkon vstupem do 

místa ubytování. Cesta k vlastnímu pracovišti následujícího dne je pak v praxi 

považována za cestu do zaměstnání
43

. 

                                                 

42
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 705. 

43
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 705. 
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4.4 Příčinná souvislost 

Aby se mohlo jednat o vztah příčinné souvislosti, musí škoda zaměstnavateli 

vzniknout následkem zaviněného porušení pracovních povinností zaměstnancem. Pokud 

by zaměstnanec zaviněně neporušil své pracovní povinnosti, škoda by nevznikla a 

nejednalo by o vztah příčinné souvislosti.  

Z hlediska naplnění příčinné souvislosti jako jednoho z předpokladů 

odpovědnosti za škodu nemůže stačit pouhé připuštění možnosti vzniku škody v důsledku 

zaviněného porušení povinnosti zaměstnancem, nýbrž musí být tato příčinná souvislost 

najisto postavena. Zaviněné porušení pracovních povinností zaměstnancem nemusí být 

jedinou příčinou vzniku škody; musí však být jednou z příčin, a to příčinou důležitou, 

podstatnou a značnou. Při řešení otázky příčinné souvislosti mezi jednáním nebo 

opomenutím zaměstnance a vznikem škody nejde o otázku právní, nýbrž o otázku 

skutkovou, jež nemůže být řešena obecně, ale pouze v konkrétních souvislostech. Postup 

při zjišťování příčinné souvislosti spočívá v tom, že škodu je třeba vyjmout z její 

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

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

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

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

které jsou důležité pro odpovědnost za škodu
44

. 

Judikatura k otázce příčinné souvislosti mezi zaviněným porušením pracovních 

povinností a vznikající škodou poukázala na to, že pokud zaviněným porušením 

povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu vznikla zaměstnavateli škoda, 

skončení pracovního poměru mezi škůdcem, tj. zaměstnancem, a poškozeným, 

                                                 

44
 Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 300/2001. 
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tj. zaměstnavatelem, samo o sobě neznamená, že došlo k přetržení příčinné souvislosti 

mezi zaviněným porušením pracovních povinností a vznikající škodou
45

. 

4.5 Zavinění 

Zavinění je posledním předpokladem vzniku obecné odpovědnosti za škodu. Jak 

již bylo uvedeno, v případě odpovědnosti zaměstnance za škodu se jedná pouze 

o odpovědnost subjektivní, tedy odpovědnost za zavinění. Zavinění zaměstnance je 

povinen prokázat zaměstnavatel, s výjimkou případů odpovědnosti za schodek na 

svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a odpovědnost za ztrátu 

svěřených předmětů (srov. § 251 odst. 3 zák. práce). 

Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o odpovědnost za zaviněné 

porušení povinností, je vždy třeba zkoumat zavinění jednajícího zaměstnance, jež je 

definováno jako psychický vztah škůdce k vlastnímu protiprávnímu jednání a ke škodě 

jako následku takového jednání. Aby se mohlo jednat o řetězec příčin a následků, 

v němž prvotní příčina, tj. úvodní protiprávní jednání, je zároveň také příčinou následku 

na konci řetězce, je nezbytná přítomnost zavinění ve všech fázích řetězce příčin a 

následků, a to alespoň ve formě nedbalosti
46

. 

Zavinění ve formě vědomé nedbalosti je dáno tehdy, jestliže jednající věděl, že 

škodu může způsobit, ale bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že ji nezpůsobí. 

Zavinění ve formě nevědomé nedbalosti je dáno tehdy, jestliže jednající nevěděl, že 

škodu může způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům 

vědět měl a mohl. Oproti tomu vystupuje zavinění ve formě úmyslu. Úmysl přímý je 

dán tehdy, jestliže jednající věděl, že škodu může způsobit, a škodu skutečně způsobit 

                                                 

45
 V rozsudku sp. zn. 21 Cdo 1852/2003 NS k otázce přetržení příčinné souvislosti mezi zaviněným 

porušením pracovních povinností a vznikající škodou poukázal na to, že pokud zaměstnanec přestal 

docházet do zaměstnání, dopustil se zaviněného porušení pracovních povinností. Zaměstnavatel s ním 

proto okamžitě zrušil pracovní poměr. V přímé souvislosti vznikla zaměstnavateli nejen skutečná škoda, 

neboť nevznikaly hodnoty, které svou prací měl zaměstnanec vytvářet, ale i jiná škoda, která byla 

způsobena nerozmnožením majetku zaměstnavatele předpokládaným způsobem. Pro trvání doby, po 

kterou tato jiná škoda zaměstnavateli vznikala, je zcela nerozhodné, kdy skončil pracovní poměr 

zaměstnance, a tím i zaměstnancovo porušování pracovních povinností. Jestliže příčinou vzniku jiné 

škody byla skutečnost, že po skončení pracovního poměru zaměstnance nebyla práce odpovídajícím 

způsobem vykonávána, trvala příčinná souvislost mezi porušením pracovních povinností zaměstnancem a 

vznikem škody na straně zaměstnavatele, bez ohledu na to, že v mezidobí pracovní poměr žalovaného 

zanikl, a to do okamžiku, kdy práce odpovídajícím způsobem vykonávána byla. 
46

 Srov. Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 300/2001. 
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chtěl. Úmysl nepřímý je pak dán, jestliže jednající věděl, že škodu může způsobit, a pro 

případ, že ji způsobí, byl s tím srozuměn
47

.  

Judikatura v případě různých forem zavinění vycházela zejména z právní úpravy 

obsažené v trestněprávních předpisech, a to § 15 a § 16 trestního zákoníku
48

. 

4.6 Rozsah náhrady škody v případě obecné odpovědnosti 

Zaměstnanec, který odpovídá zaměstnavateli za škodu podle obecné 

odpovědnosti za škodu, je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to 

v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav. Rozsah náhrady škody se 

liší podle toho, zda byla škoda zaměstnavateli způsobena z nedbalosti, úmyslně či 

v opilosti nebo po zneužití jiných návykových látek. Výše požadované náhrady škody 

způsobené z nedbalosti nesmí u jednotlivého zaměstnance přesáhnout částku rovnající 

se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, 

kterým způsobil škodu (srov. § 257 odst. 1, odst. 2 zák. práce). 

Cílem této právní úpravy je ochrana zaměstnance, neboť v případě škody 

velkého rozsahu by zaměstnanec nemusel být schopen skutečnou škodu uhradit
49

.  

Tato limitace však neplatí a zaměstnanec pak musí nahradit skutečnou škodu 

v případě, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti nebo po zneužití jiných 

návykových látek. Navíc pokud se jedná o škodu způsobenou úmyslně, může 

zaměstnavatel kromě skutečné škody požadovat také náhradu ušlého zisku (srov. § 257 

zák. práce).  

Průměrný výdělek a způsob jeho zjišťování je právní kategorií, jejíž obsah je 

určován právním předpisem. Otázka výše průměrného výdělku je tedy především 

otázkou právní a její řešení nelze přesouvat na znalce
50

.  

Postup pro určení průměrného měsíčního výdělku upravuje § 351 a násl. 

zák. práce. Rozhodující je průměrný měsíční výdělek zaměstnance v době před 

porušením povinnosti, kterým zaměstnanec způsobil škodu
51

. 

                                                 

47
 Srov. Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 2172/2002. 

48
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 653. 

49
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 677. 

50
 Srov. Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1561/2008. 

51
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 677. 
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Princip obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu podle  ustanovení 

§ 250 odst. 1 zák. práce omezuje odpovědnost zaměstnance jen na tu škodu, kterou 

zaviněným porušením pracovních povinností skutečně způsobil. Následující ustanovení 

§ 250 odst. 2 a § 257 odst. 4 a odst. 5 zák. práce tento princip pouze upřesňují v případě 

porušení povinnosti zaměstnavatelem či zaviněním jiného zaměstnance. Zaměstnanec 

tedy neodpovídá za tu část škody, která byla způsobena porušením povinnosti ze strany 

zaměstnavatele, popřípadě zaviněním jiného zaměstnance
52

. 

Pokud škodu způsobil také zaměstnavatel nebo odpovídá-li za škodu více 

zaměstnanců, zaměstnanec, případně každý z nich, hradí pak jen poměrnou část škody 

podle míry svého zavinění (srov. § 257 odst. 4 a odst. 5 zák. práce).  

Posouzení vlastní míry zavinění, jakožto kategorie subjektivní, však již závisí na 

úvaze vycházející ze zjištěných skutkových okolností individuálního případu a na jejich 

právním posouzení, zda je kupříkladu u někoho dána nedbalostní forma zavinění, 

zatímco další škůdce porušil své právní povinnosti v eventuálním úmyslu, a do jaké 

míry je intenzita zavinění na porušení jednotlivé povinnosti významná pro vznik 

celkové škody
53

. 

Omezení odpovědnosti z důvodu spoluzavinění škody ze strany zaměstnavatele 

znamená pro zaměstnance buď zmenšení, nebo dokonce v některých případech 

vyloučení odpovědnostních následků, které by ho jinak postihly, pokud by vznik škody 

nezpůsobil rovněž sám zaměstnavatel porušením svých povinností. O porušení 

povinností zaměstnavatele se jedná především tehdy, jestliže v příčinné souvislosti se 

vznikem škody došlo k porušení povinností ze strany jeho vedoucích zaměstnanců, jeho 

statutárních orgánů nebo přímo tímto zaměstnavatelem, pokud je zaměstnavatelem 

fyzická osoba
54

. 

Pokud i přes spoluzavinění výše uvedených osob soud uzná požadovanou výši 

náhrady škody vzhledem k okolnostem jako nepřiměřeně vysokou, může výši náhrady 

škody z důvodů zvláštního zřetele hodných snížit (srov. § 264 zák. práce). Toto 

ustanovení zakotvuje tzv. moderační právo soudu určit výši náhrady škody nižší 

částkou, než je skutečná škoda, resp. než je limit po zaměstnanci požadovatelné náhrady 

                                                 

52
 Srov. Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 471/2001. 

53
 BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 678. 

54
 Srov. Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 81/2009. 
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škody, a to tak, aby přiznaná náhrada škody vyjadřovala to, co v konkrétním případě lze 

po zaměstnanci spravedlivě požadovat
55

. 

Pro posouzení, zda jsou v daném případě dány důvody zvláštního zřetele hodné 

pro snížení náhrady škody, zákon nestanoví, z jakých konkrétních hledisek má soud 

vycházet. V zákoníku práce ani ostatních pracovněprávních předpisech není totiž pojem 

důvodů zvláštního zřetele hodných definován. Ačkoli vymezení hypotézy právní normy 

obsažené v ustanovení § 264 zák. práce závisí v každém konkrétním případě na úvaze 

soudu, je třeba vzít v úvahu, že použití mimořádného moderačního práva může 

nastoupit teprve po zjištění výše škody, za kterou zaměstnanec odpovídá podle obecné 

odpovědnosti, tedy až po přihlédnutí k ustanovení § 250 odst. 2 a § 257 odst. 4 a odst. 5 

zák. práce. Tato hlediska tedy v žádném případě nemohou být současně důvodem pro 

moderaci náhrady škody
56

. 

V případě omezení odpovědnosti je možný souběh s porušením prevenční 

povinnosti zaměstnavatele. Vytvoří-li totiž zaměstnavatel svou nečinností prokazatelně 

takovou situaci, čímž zaměstnanci umožní soustavně a po delší dobu působit 

zaměstnavateli škodu úmyslným jednáním v rozporu s jeho pracovní povinností, jedná 

se o porušení prevenční povinnosti zaměstnavatele soustavně kontrolovat, zda 

zaměstnanci plní své pracovní úkoly tak, aby nedocházelo ke škodám. Za uvedených 

okolností může být škoda zčásti způsobena také zaměstnavatelem, byť i z nedbalosti, 

proto je třeba také v těchto případech individuálně vzhledem k okolnostem daného 

případu posoudit poměr odpovědnosti zaměstnance a zaměstnavatele tak, aby forma a 

stupeň jejich zavinění našly ve stanoveném rozsahu odpovědnosti své přiměřené 

vyjádření
57

. 

Je-li zjištěna odpovědnost zaměstnance za více škodných událostí, platí již 

zmíněný názor judikatury, tedy že škoda není jen pouhým součtem ztrát, které vznikly 

zaměstnavateli činností zaměstnance, a že v případě objektivní kumulace více škodných 

událostí je třeba zkoumat splnění předpokladů odpovědnosti zaměstnance v každém 

jednotlivém případě zvlášť
58

.  

                                                 

55
 Srov. Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 81/2009. 

56
 Srov. Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1958/2004. 

57
 Srov. Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 2172/2002. 

58
 Srov. Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1111/2001. 
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Jestliže pak byla prokázána odpovědnost zaměstnance ve více případech, 

vznikly tím různé škody a zaměstnanec odpovídá do výše čtyřapůlnásobku průměrného 

výdělku za každou z nich
59

. 

                                                 

59
 BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 677. 
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5. Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je 

zaměstnanec povinen vyúčtovat 

Zaměstnavatel může se zaměstnancem uzavřít dohodu o odpovědnosti k ochraně 

hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dále jen „dohoda o odpovědnosti“), za 

které se považují hotovosti, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které 

jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně 

disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny. V případě uzavření takové 

dohody o odpovědnosti pak zaměstnanec odpovídá za schodek vzniklý na těchto 

svěřených hodnotách (srov. § 252 odst. 1 zák. práce). 

Jedná se o zvláštní druh pracovněprávní odpovědnosti, jejímž hlavním znakem 

jsou zpřísněné podmínky ve vztahu k odpovídajícímu subjektu, tedy zaměstnanci. Pro 

vznik této odpovědnosti je potřeba splnit jednotlivé předpoklady odpovědnosti, kterými 

jsou vznik škody ve formě schodku na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec 

povinen vyúčtovat, a písemná dohoda o hmotné odpovědnosti uzavřená se 

zaměstnancem starším 18 let věku. Třetím předpokladem vzniku odpovědnosti je 

zavinění zaměstnance, které je presumováno. Odpovědnost zaměstnance tedy vzniká 

pouze tehdy, prokáže-li zaměstnavatel, že se zaměstnancem došlo k platnému uzavření 

dohody o odpovědnosti a že na hotovosti, ceninách, zboží, zásobách materiálu nebo 

jiných škodách, které zaměstnanci zaměstnavatel svěřil k vyúčtování, vznikl 

zaměstnavateli schodek
60

.  

Oproti obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu zde zaměstnavatel není 

povinen prokazovat zavinění zaměstnance, neboť zavinění zaměstnance se předpokládá 

(srov. § 252 odst. 4 zák. práce).  

Zaměstnanec se však zprostí odpovědnosti zcela nebo z části, jestliže sám 

prokáže, že schodek vznikl zcela nebo z části bez jeho zavinění (srov. § 250 odst. 3 

zák. práce).  

Je třeba zmínit, že ačkoliv zaměstnanec nepřevzal hmotnou odpovědnost za 

svěřené hodnoty, není možné vyloučit jeho obecnou odpovědnost za vzniklou škodu ve 

                                                 

60
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 659. 
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formě schodku na těchto hodnotách. I v takovém případě je nutné určit výši schodku a 

objasnit, jak zaměstnanec plnil své povinnosti při provádění pracovních úkolů
61

.  

Podle obecné odpovědnosti bude třeba škodu posuzovat také v případě, že se 

zaměstnavateli nepodaří prokázat, že zaměstnanec veškeré hodnoty skutečně převzal
62

. 

5.1 Dohoda o odpovědnosti 

Platně uzavřená dohoda o odpovědnosti je klíčovým předpokladem vzniku 

odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách. Zaměstnanec se v dohodě 

o odpovědnosti musí zavázat převzít na sebe odpovědnost za hodnoty, které mu 

zaměstnavatel svěří a které je zaměstnanec povinen vyúčtovat
63

. 

Aby dohoda o odpovědnosti mohla být považována za platně uzavřenou, musí 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem existovat v době uzavření dohody platný 

pracovněprávní vztah
64

. Dohodu o odpovědnosti lze sjednat také se zaměstnancem 

činným na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
65

.  

Pracovněprávní vztahy vznikají mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, a pokud 

zákoník práce nebo jiný právní předpis nestanoví jinak, vznikají takové vztahy nejdříve 

od uzavření pracovní smlouvy. Dohoda o odpovědnosti nemůže být platně uzavřena, 

došlo-li k jejímu uzavření o den dříve, než vznikl pracovněprávní vztah mezi 

účastníky
66

. Není však vyloučeno, aby dohoda o odpovědnosti byla součástí pracovní 

smlouvy
67

. 

Dohodu o odpovědnosti lze dále uzavřít nejdříve v den, kdy fyzická osoba 

dosáhne 18 let věku (srov. § 252 odst. 2 zák. práce). Zaměstnanec může platně uzavřít 

dohodu o odpovědnosti již v průběhu dne, který datem odpovídá tomu dni, kdy se před 

osmnácti lety narodil. Způsobilost k platnému uzavření dohody je již ze zákona dána 

                                                 

61
 Srov. Rozhodnutí KS v Praze sp. zn. 21 Co 737/59. 

62
 Srov. Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 3794/2007. 

63
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 659. 

64
 Srov. Zhodnocení NS SSR sp. zn. Cpj 50/75. 

65
 Srov. Rozhodnutí NS sp. zn. 6 Cz 38/68. 

66
 V usnesení sp. zn. 21 Cdo 2196/2010 NS k otázce platného uzavření dohody o odpovědnosti uvedl, že 

byla-li dohoda podepsána dne 31. 3. 2006 a pracovněprávní vztah mezi účastníky vznikl až dnem 

1. 4. 2006, nebyl naplněn předpoklad existence platného pracovněprávního vztahu. Dohoda o 

odpovědnosti je tudíž neplatná. 
67

 Srov. Zhodnocení NS SSR sp. zn. Cpj 50/75. 
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věkem, tudíž není možné nahradit ji způsobilostí k právním úkonům získanou 

uzavřením manželství
68

. 

Další náležitostí požadovanou zákonem je písemná forma. Dohoda 

o odpovědnosti musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná (srov. § 252 odst. 3 

zák. práce). Písemná forma musí být vlastnoručně podepsána. Dohoda se pak stává 

perfektní až podpisem smlouvy a působí ode dne jejího podpisu. Sjednání zpětné 

účinnosti dohody o odpovědnosti by bylo v rozporu s účelem zákona
69

.  

Vlastnoruční podpis zde nelze nahrazovat mechanickými prostředky jako 

například podpisovým razítkem statutárního orgánu, neboť písemná dohoda 

o odpovědnosti opatřená pouze takovým podpisovým razítkem by byla neplatná
70

. 

Judikatura dovodila, že podmínkou platnosti dohody o odpovědnosti není 

samotné uvedení druhu práce, pracoviště a případně ani funkce, kterou má zaměstnanec 

vykonávat. Je nutné jen proto, aby následně nevznikala pochybnost o tom, kdy jde 

u zaměstnance o případ převedení na jinou práci nebo o přeložení a v jakých případech 

má právo od dohody o odpovědnosti odstoupit. Podle původní dohody totiž nebude 

zaměstnanec za schodek odpovídat, pokud od ní odstoupí nejpozději v době, kdy je 

realizována změna pracovního poměru, a to například formou převedení na jinou práci, 

přeložení či zařazení na jiné pracoviště. Z hlediska platnosti dohody o odpovědnosti 

proto není významné, jakou funkci a na jakém pracovišti zaměstnanec zastává v době 

jejího uzavření
71

 

Dohodou o odpovědnosti přejímá zaměstnanec odpovědnost za schodek na 

kterémkoliv pracovišti, v kterékoliv funkci spojené s touto odpovědností a v jakémkoliv 

kolektivu společně hmotně odpovědných zaměstnanců, kam bude kdykoliv později 

převeden, zařazen nebo přeložen (srov. § 253 odst. 1 zák. práce). Odpovědnost za 

schodek na svěřených hodnotách na základě dohody o odpovědnosti nese zaměstnanec 

při každé změně pracovního poměru s sebou; pokud nedojde k odstoupení od dohody 

(srov. § 253 odst. 2 zák. práce), tato odpovědnost trvá zásadně od uzavření takovéto 

dohody až do skončení pracovního poměru
72

.  

                                                 

68
 Srov. Rozsudek NS ČSR sp. zn. 6 Cz 45/87. 

69
 Srov. Rozhodnutí OS v Plzni sp. zn. 13 C 33/59. 

70
 Srov. Rozsudek NS ČSR sp. zn. Cz 56/79. 

71
 Srov. Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 2426/2009. 

72
 BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 660. 
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Zákon dává zaměstnanci možnost od uzavřené dohody o odpovědnosti odstoupit 

za stanovených podmínek, a to pokud zaměstnanec vykonává jinou práci nebo je 

převáděn na jinou práci či na jiné pracoviště. Dále může zaměstnanec od dohody 

odstoupit, pokud zaměstnavatel v době do patnácti kalendářních dnů od obdržení jeho 

písemného upozornění neodstraní závady v pracovních podmínkách, které zaměstnanci 

brání v řádném hospodaření se svěřenými hodnotami. Při společné odpovědnosti může 

zaměstnanec od dohody o odpovědnosti odstoupit, je-li na pracoviště zařazen jiný 

zaměstnanec nebo ustanoven jiný vedoucí nebo jeho zástupce (srov. § 253 odst. 1 

zák. práce).  

Odstoupení musí být zaměstnavateli oznámeno písemně nejpozději v době, kdy 

dojde k jedné z uvedených změn pracovního poměru, nebo jestliže zaměstnavatel ve 

lhůtě neodstraní závady v pracovních podmínkách. Pro oznámení odstoupení zákon 

vyžaduje písemnou formu, nicméně nestanovuje zároveň sankci neplatnosti, proto 

zaměstnanec může své odstoupení od dohody o odpovědnosti učinit také ústně. 

Vystavuje se tak ale nebezpečí, že v případě sporu nebude svůj úkon schopen 

prokázat
73

. 

Dohoda o odpovědnosti zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem, 

kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno zaměstnavateli, pokud v odstoupení není 

uveden den pozdější (srov. § 253 odst. 2 zák. práce). 

5.2 Společná odpovědnost 

Zaměstnavatel může dohodu o hmotné odpovědnosti uzavřít s jedním 

zaměstnancem, čímž vzniká tzv. individuální hmotná odpovědnost zaměstnance. 

Zaměstnavatel si pak může se zaměstnancem současně dohodnout, že na pracovišti 

s více zaměstnanci, kteří také uzavřeli dohodu o odpovědnosti, budou zaměstnanci 

odpovídat za schodek společně. Jedná se o tzv. společnou hmotnou odpovědnost, která 

bývá častá v podnicích zabývajících se prodejem zboží
74

.  

Zaměstnanec se pak musí v dohodě o odpovědnosti zavázat, že v případě 

zařazení na pracoviště se společnou odpovědností bude za schodek odpovídat společně 

                                                 

73
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 669. 

74
 Srov. BĚLINA, M., et al., Pracovní právo, s. 395. 
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s jinými stejně odpovědnými zaměstnanci. Ze společné odpovědnosti vznikají 

zaměstnanci odlišná práva a povinnosti při stanovení, kdy se na pracovišti provádí 

inventarizace, za jakých podmínek odpovídá zaměstnanec za schodek zjištěný nejbližší 

inventarizací a jaký je rozsah společné odpovědnosti (srov. § 254 a §260 zák. práce). 

Pokud nemají všichni zaměstnanci, kteří se svěřenými hodnotami hospodaří, 

uzavřenou dohodu o společné odpovědnosti, ti z nich, kteří dohodu uzavřenou mají, 

odpovídají jen za schodek snížený o podíly zaměstnanců bez uzavřených dohod 

o společné odpovědnosti. Zaměstnanci, kteří neuzavřeli dohodu o společné 

odpovědnosti, by v takovém případě mohli odpovídat za škodu jen z důvodu obecné 

odpovědnosti za podmínek stanovených v § 250 zák. práce. Hospodařením se rozumí 

případy, kdy zaměstnanec přichází do styku s hodnotami, které jsou předmětem 

společné odpovědnosti ostatních zaměstnanců, nemusí se tedy jednat pouze 

o zaměstnance, kteří s hodnotami přímo manipulují. Pokud na pracovišti působí a 

přicházejí do styku se zbožím i jiní zaměstnanci, jako například uklízečka, je vhodné 

uzavřít s těmito zaměstnanci dohodu o společné odpovědnosti
75

.  

5.3 Předmět dohody o odpovědnosti 

Zákoník práce demonstrativním výčtem jako hodnoty svěřené zaměstnanci 

k vyúčtování považuje hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, 

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

disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny.  

Předmětem dohody o hmotné odpovědnosti tedy mohou být jen takové hodnoty, 

které jsou určeny k oběhu nebo obratu a se kterými má zaměstnanec možnost nakládat 

po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny. Takovými hodnotami nemůže být například 

vybavení kanceláře
76

, svěřené dopravní prostředky
77

 a zásoby paliva, se kterými 

zaměstnanec nakládá v rámci výkonu své pracovní činnosti
78

.  

Ložní prádlo v hotelích či nádobí a příbory v pohostinství mohou být předmětem 

dohody o odpovědnosti, pouze jestliže jsou svěřeny zaměstnanci skladu a ten má 

                                                 

75
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 660. 

76
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 660. 

77
 Srov. Zhodnocení NS SSR sp. zn. Cpj 50/75. 

78
 Srov. Rozsudek MS v Praze sp. zn. 13 Co 272/85. 
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k osobní dispozici s nimi vytvořeny přiměřené pracovní podmínky. Okamžikem vydání 

ze skladu třetím osobám však přestávají být ve sféře osobní dispozice zaměstnance, a 

proto nejsou způsobilým předmětem dohody o odpovědnosti
79

.  

Předmětem dohody o odpovědnosti dále mohou být hodnoty určené k prodeji 

nebo k přepravě, pokud se jedná o hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu. 

Může být tedy také sjednána odpovědnost za převážené zboží.
80

 

Oběhem hodnot se pro účely hmotné odpovědnosti rozumí nejen situace, kdy se 

na vzhledu a obsahu hodnot vlivem práce nic nemění, ale také situace, kdy je 

zaměstnanci jako hodnota svěřen materiál ke zpracování, s nímž sám disponuje a 

přetváří jej, a který je následně povinen vyúčtovat. Jedná se o případy, kdy hodnota 

opustí sféru dispozice zaměstnavatele, je svěřena zaměstnanci, a po splnění stanoveného 

účelu se opět navrací k zaměstnavateli. Z tohoto pohledu je také například zlato jinou 

hodnotou, kterou zaměstnanec převzal k výkonu sjednané práce, čímž se stalo 

hodnotou, kterou je zaměstnanec povinen po zpracování vyúčtovat. Je proto způsobilým 

předmětem dohody o hmotné odpovědnosti, a to i přestože při jeho zpracování dochází 

k určité výrobní ztrátě
81

. 

Zaměstnanec může být odpovědný za schodek dokonce i v případě, kdy 

předmětem dohody o odpovědnosti byly sjednány peníze v korunách i ve valutách, 

žetony, šeky a výherní hrací přístroje, pokud zaměstnanci bylo placeno platební kartou a 

zaměstnanec porušil své pracovní povinností tím, že při provádění finanční operace 

nepostupoval náležitě pečlivě a v souladu s pokyny zaměstnavatele. Vlivem toho ani 

nepřichází do úvahy případné zproštění odpovědnosti zaměstnance z důvodu vzniku 

schodku v důsledku úmyslné neoprávněné manipulace třetí osoby s platební kartou
82

. 

                                                 

79
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 660. 

80
 Srov. Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 3794/2007. 

81
 V rozsudku sp. zn. 21 Cdo 1205/2010 NS dovodil, že pokud při zpracování zlata dochází také k určité 

výrobní ztrátě na materiálu, kterou zaměstnanec sice může ovlivnit svou pečlivosti, nemůže jí však úplně 

zabránit, tato výrobní ztráta sama o sobě nezakládá důvod pro vyloučení hmotné odpovědnosti. 

Eventuální ztráta (nutný úbytek hodnot), které zaměstnanec nemůže zabránit, představuje v takovém 

případě nezaviněnou škodu vzniklou přirozeným charakterem znehodnocení, které vyplývá 

z hospodářského rizika. Za tuto nezaviněnou škodu zaměstnanec neodpovídá z titulu koncepce 

odpovědnosti v pracovním právu jako odpovědnosti za zavinění. 
82

 V rozsudku sp. zn. 21 Cdo 2537/2005 NS řešil pokračování projednávané věci projednávané dříve již 

zmíněným rozsudkem NS sp. zn. 21 Cdo 979/2001. V novém řízení pak bylo řešeno, zda může být 

zaměstnanec hmotně odpovědný za přijetí neoprávněné platby platební kartou, ačkoli nepřevzal žádnou 

finanční hotovost, za kterou by měl hmotnou odpovědnost. 
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Samotný proces převzetí svěřených hodnot není nijak formalizován. Působí-li na 

pracovišti zaměstnanci s individuální hmotnou odpovědností, není stanoveno, že je 

nutné individualizovat hodnoty, s nimiž bude každý z nich přicházet do styku. Postačí 

proto, aby hodnoty, kterých se dohoda týká, byly v ní uvedeny obecně. K vlastnímu 

převzetí těchto hodnot potom dochází v průběhu účinnosti dohody o odpovědnosti jejich 

přijímáním
83

.  

Dohoda o odpovědnosti tedy neomezuje odpovědnost zaměstnance pouze na ty 

hodnoty, které jsou mu zaměstnavatelem svěřeny při uzavření dohody o odpovědnosti. 

Naopak zaměstnanec uzavřením této dohody přejímá odpovědnost za schodek na 

jakýchkoli dalších hodnotách, které mu zaměstnavatel svěří kdykoli po uzavření dohody 

o odpovědnosti. Platí ale, že se vždy musí jednat o hodnoty způsobilé být předmětem 

dohody o odpovědnosti. Platnost dohody o odpovědnosti není dotčena skutečností, že 

hodnoty svěřené zaměstnanci nejsou vymezeny přímo v dohodě o odpovědnosti
84

. 

5.4 Schodek 

Schodkem na svěřených hodnotách se rozumí rozdíl mezi skutečným stavem 

svěřených hodnot, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a mezi údaji účetní 

evidence, o který je skutečný stav nižší než účetní stav, nevyjímaje ani schodky na 

finančních prostředcích. Ve své podstatě schodek na svěřených hodnotách vyjadřuje 

skutečnost, že hodnoty, které se hmotně odpovědný zaměstnanec zavázal vyúčtovat, 

chybí.  

V případě, že by určité zboží bylo poškozeno nebo dokonce zničeno, nejedná se 

o odpovědnost za schodek. Odpovědnost zaměstnance za takovou škodu je pak dána 

podle obecné odpovědnosti, nikoli odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách
85

. 

Schodkem může být také rozdíl vzniklý stornováním úhrady bankou spravující 

účet zaměstnavatele na základě zjištění, že došlo k chybné manipulaci s platební kartou. 

Nezáleží na tom, jakým způsobem ke vzniku schodku došlo, tj. jestli svěřené hodnoty 

                                                 

83
 V rozsudku sp. zn. 21 Cdo 2426/2009 NS k otázce převzetí a individualizace hodnot uvedl, že pro 

platnost dohody o odpovědnosti stačí označit hodnoty obecně, např. peníze, karty, šeky, ostatní ceniny. 

K vlastnímu převzetí těchto hodnot pak dochází v průběhu účinnosti dohody o odpovědnosti přijímáním a 

vydáváním peněz, karet, šeků, ostatních cenin podle běžných pravidel pokladní práce. 
84

 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 661. 
85

 Srov. BĚLINA, M., et al., Pracovní právo, s. 395. 
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odcizil zaměstnanec sám nebo je odcizil někdo jiný, případně jestli k jejich odčerpání 

došlo neoprávněnou manipulaci s platební kartou a podobně, neboť samotné okolnosti 

mají význam pouze v případě posuzování, zda se zaměstnanec zcela nebo zčásti zprostí 

své odpovědnosti
86

.  

Ve většině případů bývá schodek zjištěn inventarizací, jako inventarizační rozdíl 

mezi účetním stavem majetku a závazků a skutečným stavem majetku a závazků 

(srov. § 29 odst. 1 a §30 odst. 5 zák. o účetnictví). Pokud schodek není zjištěn 

inventarizací, může však zaměstnavatel pro dokazování odpovědnosti zaměstnance za 

schodek na svěřených hodnotách použít také jakékoliv jiné důkazní prostředky, kterými 

prokáže stav hodnot převzatých k vyúčtování a skutečnost, že ke škodě na svěřených 

hodnotách, tj. schodku, skutečně došlo
87

.  

Žádné ustanovení nepožaduje, aby fyzické inventuře, tedy provádění 

inventurních soupisů, musel být obligatorně přítomen hmotně odpovědný zaměstnanec. 

Jeho nepřítomnost při zjišťování skutečných stavů majetku a závazků sama o sobě 

nečiní fyzickou inventuru ani inventarizaci neprůkaznou, může však mít s ohledem na 

okolnosti případu význam z hlediska hodnocení průkaznosti a věrohodnosti 

inventurních soupisů jako důkazního prostředku ve smyslu § 132 OSŘ
88

.  

Z hlediska inventarizace jediný průkaz skutečnosti, že inventura byla skutečně 

provedena a jaký byl její výsledek, představuje požadavek, aby inventurní soupisy byly 

podepsány osobou odpovědnou za provedení inventarizace. Pokud inventurní soupisy 

takto podepsány nebyly, je třeba vycházet z toho, že celá inventarizace, která z takových 

soupisů vychází, je neprůkazná (srov. § 30 odst. 1 zák. o účetnictví). Takový nedostatek 

inventarizačních předpisů nelze odstranit ani podpisy obsažené na listině vyhodnocující 

provedení inventarizace. Judikatura v těchto případech připustila, že zaměstnavatel by 

za takové situace mohl být ve sporu úspěšný, pouze pokud by prokázal vznik škody 

jinými důkazními prostředky
89

.  

                                                 

86
 Srov. Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 979/2001. Soud se zabýval možností existence schodku jako rozdílu 

vzniklého stornováním platby bankou vedoucí účet zaměstnavatele v důsledku neoprávněné manipulace 

třetí osoby s platební kartou. Proto rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. 
87

 Srov. Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 2111/2007. 
88

 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 661. 
89

 Srov. Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 2942/2000, ve kterém NS souhlasil se závěry soudů prvního a druhého 

stupně v projednávané věci, tedy že se vlivem neprůkazné inventarizace zaměstnavateli nepodařilo 

prokázat, jaké hodnoty předal zaměstnanci k vyúčtování a že došlo ke schodku na svěřených hodnotách. 
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Vyloučení jiných důkazních prostředků než podepsaného inventarizačního 

soupisu z možnosti zjištění schodku neodpovídá pojetí důkazních prostředků 

v občanském soudním řízení. Je nepochybné, že i ohledně prokazování vzniku schodku 

(škody) platí v plném rozsahu pravidlo, že jej lze prokazovat jakýmikoli důkazními 

prostředky, a nikoliv pouze podepsaným inventarizačním soupisem (byť ten bude 

samozřejmě důkazním prostředkem typickým)
90

. 

Inventarizace se provádí při uzavření dohody o odpovědnosti, při zániku dohody 

o odpovědnosti, při výkonu jiné práce, při převedení zaměstnance na jinou práci nebo 

na jiné pracoviště, při jeho přeložení a při skončení pracovního poměru 

(srov. § 254 odst. 1 zák. práce). Inventarizaci upravuje v § 29 a § 30 zák. o účetnictví. 

Při inventarizaci se zjišťují skutečné stavy majetku a závazků účetní jednotky 

prováděním fyzické inventury. Zjištěné stavy se pak zaznamenávají v inventurních 

soupisech. Inventarizaci je nutné provést, kdykoli je uzavírána individuální dohoda 

o odpovědnosti a dále při uvedených změnách a skončení pracovního poměru
91

. 

Na pracovištích, kde pracují zaměstnanci se společnou odpovědností, se 

inventarizace provádí při uzavření dohod o odpovědnosti se všemi společně 

odpovědnými zaměstnanci, při zániku všech těchto dohod, a dále při výkonu jiné práce, 

při převedení na jinou práci nebo na jiné pracoviště nebo přeložení všech společně 

odpovědných zaměstnanců, při změně na pracovním místě vedoucího zaměstnance nebo 

jeho zástupce. Inventarizace může být také provedena na žádost kteréhokoliv 

ze společně odpovědných zaměstnanců při změně v jejich pracovním kolektivu, 

popřípadě při odstoupení některého z nich od dohody o odpovědnosti 

(srov. § 254 odst. 2 zák. práce). Právní povinnost provést inventarizaci při společné 

odpovědnosti vzniká pouze tehdy, jestliže se uvedené skutečnosti týkají všech společně 

odpovědných zaměstnanců. Vzhledem ke zvýšenému rozsahu odpovědnosti vedoucího 

                                                 

90
 Nález I.ÚS 687/10 k dokazování a důkazním prostředkům vycházel z Rozsudku NS sp. zn. 21 Cdo 

2942/2000 a sp. zn. 21 Cdo 2111/2007. V projednávané věci soudy obou stupňů určily, že provedená 

inventarizace byla neprůkazná, neboť inventarizační soupisy nebyly podepsány osobou odpovědnou za 

provedení inventarizace. Pojetí podepsaného inventarizačního soupisu jakožto výlučného důkazního 

prostředku neodpovídá pojetí důkazních prostředků v civilním řízení soudním a ve svých důsledcích vede 

k porušení práva na spravedlivý proces. Nebyl-li tedy schodek prokázán inventarizací, měl soud 

zaměstnavatele poučit o nutnosti doplnit důkazy a o následcích nesplnění této výzvy. 
91

 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 670. 
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zaměstnance a jeho zástupce zde zákon klade povinnost provést inventarizaci při změně 

na pracovním místě vedoucího zaměstnance nebo jeho zástupce
92

. 

Zaměstnanec, který odchází z kolektivu společně odpovědných zaměstnanců 

proto, že jeho pracovní poměr skončil, vykonává jinou práci, byl převeden na jiné 

pracoviště nebo byl přeložen, a nepožádá zároveň o provedení inventarizace, odpovídá 

za případný schodek zjištěný nejbližší inventarizací na jeho dřívějším pracovišti. 

Obdobně zaměstnanec, který je zařazován na pracoviště mezi společně odpovědné 

zaměstnance (a neodstoupil z tohoto důvodu od dohody o odpovědnosti) a který 

nevyužije možnosti požádat o provedení inventarizace, odpovídá za vzniklý schodek 

zjištěný nejbližší inventarizací. Z povahy odpovědnosti za schodek vyplývá, že 

v případě, jestliže zaměstnanec při příchodu nebo při odchodu z kolektivu společně 

odpovědných zaměstnanců požádal o provedení inventarizace a zaměstnavatel jeho 

žádosti nevyhověl, tíží zaměstnavatele důkazní břemeno, aby prokázal, že schodek 

vznikl v té části inventarizačního období, kdy byl zaměstnanec na pracovišti ještě (již) 

přítomen
93

. 

5.5 Rozsah odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách 

Zaměstnanec, který odpovídá za schodek na svěřených hodnotách, je povinen 

nahradit schodek na svěřených hodnotách v plné výši (srov. § 259 zák. práce). 

Zákoník práce zde upravuje povinnost zaměstnance uhradit bez omezení celou 

škodu vzniklou ve formě schodku. Toto ustanovení se uplatňuje pouze tehdy, je-li 

zaměstnanec skutečně odpovědný za schodek na svěřených hodnotách. Pokud nesplňuje 

některé předpoklady vzniku této odpovědnosti, je na místě obecná odpovědnost za 

škodu se všemi důsledky, jako například že zavinění zaměstnance již nebude 

presumováno, ale bude ho muset prokázat zaměstnavatel, a rozsah náhrady škody bude 

omezen ve smyslu § 257 odst. 2 zák. práce. Dále zákon umožňuje zaměstnanci, aby se 

své odpovědnosti zprostil, pokud prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho 

zavinění. 

                                                 

92
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 670. 

93
 BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 671. 
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Poněkud odlišný způsob určení náhrady škody je stanoven při společné 

odpovědnosti za schodek. Podíl náhrady se určuje podle poměru dosažených hrubých 

výdělků společně odpovědných zaměstnanců, přičemž výdělek jejich vedoucího a jeho 

zástupce se započítává ve dvojnásobné výši. Dále platí, že podíl náhrady společně 

odpovědných zaměstnanců, s výjimkou vedoucího a jeho zástupce, nesmí přesáhnout 

částku rovnající se jejich průměrnému měsíčnímu výdělku před vznikem škody. Pokud 

se takto určenými podíly nepodaří uhradit celou škodu, jsou povinni zbylou část uhradit 

vedoucí a jeho zástupce podle poměru svých dosažených hrubých výdělků 

(srov. § 260 odst. 1, odst. 2 zák. práce). 

Při rozvržení schodku na jednotlivé zaměstnance se vychází z jejich dosažených 

hrubých výdělků zúčtovaných za dobu od provedení předchozí inventury do dne zjištění 

schodku na svěřených hodnotách. Přihlíží se přitom k období, ve kterém byl 

zaměstnanec na pracovišti skutečně přítomen a mohl se společně s ostatními 

zaměstnanci podílet na výkonu práce, v jejímž průběhu schodek vznikal. Za hrubé 

výdělky se považují výlučně hrubé výdělky dosažené za výkon práce, není tedy možné 

započítat náhrady mzdy nebo platu, např. za dovolenou, za překážky v práci, stejně jako 

nelze započítat dávky nemocenského pojištění či jakékoliv další plnění, které nemá 

přímou vazbu na bezprostřední výkon práce. Hrubý výdělek zaměstnanců se započítává 

za celý kalendářní měsíc, v němž byla provedena předchozí inventura, a nepřihlíží se 

k dosaženému výdělku v měsíci, kdy byl schodek zjištěn. Výdělek vedoucího a jeho 

zástupce se započítá ve dvojnásobné výši. Z celkového objemu takto zjištěných výdělků 

se následně vypočítá procentuální podíl každého zaměstnance. Při škodě velkého 

rozsahu, kdy podíly zaměstnanců přesahují limit jejich odpovědnosti, je třeba souhrn 

přesahujících částek rozvrhnout podle procentuálního poměru hrubých výdělků 

vedoucího a jeho zástupce. Tyto výsledné částky se pak připočítají k jejich podílům
94

.  

Jestliže byl zaměstnanec zařazen na pracoviště během inventurního 

období, započítává se mu hrubý výdělek dosažený ode dne, kdy byl na pracoviště 

zařazen, do dne zjištění schodku (srov. § 260 odst. 4 zák. práce).  

                                                 

94
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 680. 
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Zákon však neřeší zcela opačnou situaci, a to pokud zaměstnanec z pracoviště 

během inventurního období odejde. Zde per analogiam legis přichází v úvahu započtení 

hrubého výdělku až do dne jeho odchodu
95

. 

Zjistí-li se, že schodek, případně jeho část, byl zaviněn některým ze společně 

odpovědných zaměstnanců, hradí schodek tento zaměstnanec podle míry svého 

zavinění. Zbývající část schodku potom hradí všichni společně odpovědní zaměstnanci 

podle svých určených podílů ve smyslu § 260 zák. práce. Společně odpovědný 

zaměstnanec, který vznik schodku zcela nebo zčásti zavinil, ať již úmyslným či 

nedbalostním porušením právní povinnosti, je tedy povinen uhradit odpovídající část 

schodku podle svého zavinění a případnou zbývající část uhradí všichni společně 

odpovědní zaměstnanci podle svých určených podílů, přičemž do určování podílu se 

zahrne také daný společně odpovědný zaměstnanec, kterému byla uložena náhrada části 

schodku v důsledku jeho prokázaného zavinění (srov. § 260 odst. 3 zák. práce).  

Při rozdělování zbývající části úhrady schodku mezi společně odpovědné 

zaměstnance nemůže již být míra zavinění odstupňována
96

. 

Soud může z důvodů zvláštního zřetele hodných výši náhrady škody přiměřeně 

snížit (srov. § 264 zák. práce). 

5.6 Zproštění odpovědnosti 

Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti za schodek zcela nebo zčásti, jestliže 

prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění, a to zejména tak, že mu 

bylo zanedbáním povinnosti ze strany zaměstnavatele znemožněno se svěřenými 

hodnotami nakládat (srov. § 252 odst. 4 zák. práce).  

Jak již bylo uvedeno, v případě odpovědnosti za schodek na svěřených 

hodnotách se zavinění zaměstnance předpokládá. Pro zproštění se odpovědnosti musí 

zaměstnanec prokázat, že škodu ve formě schodku nezavinil. 

Ke schodku na svěřených hodnotách může dojít zcela bez zavinění odpovědného 

zaměstnance, a to v důsledku úmyslného jednání třetích osob odcizením svěřených 

                                                 

95
 Srov. HOLUB, M., et al., Odpovědnost za škodu v právu občanském, pracovním, obchodním a 

správním, s. 298. 
96

 Srov. Směrnice NS sp. zn. Pls 2/61 (R 64/1961, s. 181). 
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hodnot
97

. Odcizí-li třetí osoba zaměstnanci svěřené hodnoty, které je povinen 

vyúčtovat, nemá zavinění třetí osoby samo o sobě za následek zánik hmotné 

odpovědnosti zaměstnance. Zaměstnanec i v tomto případě za škodu odpovídá, pokud 

neprokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění. V případě střetu 

odpovědnosti neznámého pachatele za protiprávní zásah do majetkových práv 

zaměstnavatele s odpovědností zaměstnance za schodek musí soud zkoumat také to, zda 

zaměstnanec takové jednání neumožnil porušením svých pracovních povinností, a to 

například tím, že svěřené hodnoty neuložil na bezpečném místě či je neopatroval 

náležitě pečlivě. Pokud je nedbalostní porušení povinností takového rozsahu, že by 

bez něho ke vzniku škody (schodku) úmyslným jednáním třetí osoby vůbec nemohlo 

dojít, tedy že zaměstnanec umožnil vznik celého schodku, pak nepřichází v úvahu ani 

částečné zproštění se odpovědnosti
98

.  

Zaměstnanec se ale může zprostit své odpovědnosti za schodek, pokud 

prokáže, že schodek vznikl například proto, že pachatel vloupání prokazatelně vytvořil 

takovou situaci, která hmotně odpovědnému zaměstnanci bránila se svěřenými 

hodnotami hospodařit a opatrovat je. Soud se proto při úvaze, zda se zaměstnanec zcela 

nebo alespoň zčásti zprostil své odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, musí 

těmito hledisky zabývat
99

.  

Zaměstnanec se své odpovědnosti za vzniklý schodek na svěřených hodnotách 

zcela zprostí tehdy, jestliže prokáže, že mu zaměstnavatel nevytvořil přiměřené 

pracovní podmínky k péči o hodnoty svěřené k vyúčtování. Zaměstnanec tedy 

neodpovídá za schodek například za situace, kdy zaměstnavatel připustí, aby ve skladu 

                                                 

97
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 662. 

98
 V rozsudku sp. zn. 21 Cdo 711/2001 NS aplikoval Stanovisko k uplatňování ustanovení zákoníku práce 

o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, uveřejněné 

ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek roč. 1976, pod č. 12, str. 80. Dovodil, že zaměstnanec se 

nemůže své hmotné odpovědnosti zprostit, jestliže neplněním svých povinností řádně hospodařit 

s prostředky svěřenými mu zaměstnavatelem vznik schodku umožnil. V daném případě zaměstnanec 

pomáhal řidiči služebního automobilu s výměnou pneumatiky, přičemž na podlaze nezamčeného vozu 

nechal kufřík s penězi. Zaměstnanec odcizení svěřených hodnot zavinil tím, že je přestal střežit. Porušil 

tak povinnost řádně hospodařit se svěřenými prostředky a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele 

před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím. S ohledem na míru zavinění v tomto případě nejsou 

dány exkulpační důvody, které by umožňovaly částečné zproštění zaměstnance za takto vzniklý schodek. 
99

 Srov. Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1358/2002. 
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pracovali i zaměstnanci bez uzavřené dohody o odpovědnosti a aby byl sklad přístupný 

cizím osobám a zaměstnancům i po pracovní době
100

. 

                                                 

100
 Srov. Rozsudek KS v Plzni sp. zn. 12 Co 1119/99, který byl s odkazem na ustálenou judikaturu 

potvrzen usnesením NS sp. zn. 21 Cdo 37/2001. 
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6. Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů 

Podstatou odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů je, že zaměstnanec 

odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných 

předmětů, které mu zaměstnavatel svěřil na základě písemného potvrzení o převzetí 

svěřených předmětů (srov. § 255 odst. 1 zák. práce). 

Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů má některé obdobné znaky jako 

odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen 

vyúčtovat, mimo jiné například to, že zavinění na straně zaměstnance opět není povinen 

prokazovat zaměstnavatel, neboť zavinění zaměstnance se předpokládá 

(srov. § 250 odst. 3 zák. práce). 

Zaměstnanec, který odpovídá za ztrátu svěřených předmětů, je povinen nahradit 

ztrátu svěřených předmětů v plné výši. Je zde také dána možnost exkulpace, pokud 

zaměstnanec prokáže, že ztráta svěřených předmětů vznikla zcela nebo zčásti bez jeho 

zavinění. 

Předmětem odpovědnosti však nejsou svěřené hodnoty, ale jednotlivé 

předměty, které zaměstnavatel svěřil zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce. 

Hlavním rozlišujícím kritériem z hlediska předpokladů tohoto druhu odpovědnosti je 

stanovení cenové hranice pro nutnost uzavřít dohodu o odpovědnosti za ztrátu 

svěřených předmětů.  

6.1 Předmět odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů 

Předmětem odpovědnosti jsou jednotlivé předměty, které zaměstnavatel svěřil 

zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce, a to nástroje, ochranné pracovní prostředky 

a jiné podobné předměty. Bude se tedy převážně jednat o menší předměty, které 

zaměstnanec pro svou práci průběžně používá a u kterých není snadné nebo účelné, aby 

jejich ochranu vlastními opatřeními zabezpečoval zaměstnavatel. Je však nutné, aby šlo 

o předmět, který zaměstnanec používá výlučně sám a má také možnost zajistit 

svěřenému předmětu ochranu. Pokud svěřený předmět používají také jiní zaměstnanci 
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v rámci své pracovní činnosti plynoucí z jejich pracovních povinností, nemůže být daný 

předmět svěřen jednomu odpovědnému zaměstnanci
101

. 

Předmětem odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů může být nářadí, které je 

příslušenstvím stroje, nářadí zaměstnance údržby spolu s brašnou, v níž je nosí, 

nástroje, přístroje, kapesní kalkulačky, diktafony, notebooky, mobilní telefony, 

ochranné brýle, pracovní oděv i obuv a podobně
102

. 

Předpoklady tohoto druhu odpovědnosti se různí podle ceny svěřených 

předmětů. Zákoník práce určil cenovou hranici svěřených předmětů v částce 50 000 Kč. 

Rozhodující je, zda cena svěřených předmětů tuto cenovou hranici převyšuje či nikoliv. 

Zákoník práce dále umožňuje, aby vláda svým nařízením mohla tuto částku případně 

zvýšit (srov. § 255 odst. 6 zák. práce). Zatím tak však učiněno nebylo, tudíž částka 

zůstává stále stejná. 

Nabízí se však otázka, zda se cenová hranice týká ceny každého jednotlivého 

svěřeného předmětu nebo součtu cen všech předmětů svěřených zaměstnanci v průběhu 

jeho pracovního poměru. S ohledem na smysl tohoto druhu odpovědnosti se právní 

teorie přiklání k názoru, že zpřísněné právní úpravě § 255 odst. 2 zák. práce podléhá 

pouze takový svěřený předmět, jehož cena přesahuje cenovou hranici 50 000 Kč
103

.  

6.2 Předpoklady vzniku odpovědnosti 

U svěřených předmětů, jejichž cena nepřesahuje částku 50 000 Kč, je 

předpokladem odpovědnosti zaměstnance písemné potvrzení o převzetí svěřeného 

předmětu nebo více předmětů, dále vznik škody ve formě ztráty svěřeného předmětu 

nebo předmětů a presumované zavinění zaměstnance
104

.  

V písemném potvrzení o převzetí svěřeného předmětu musí být jasně označen 

svěřený předmět a potvrzení musí být stvrzeno podpisem zaměstnance
105

. 

Zpřísněná je právní úprava pro svěřené předměty, jejich cena převyšuje částku 

50 000 Kč. K založení odpovědnosti zaměstnance je vyžadováno uzavření dohody 

                                                 

101
 Srov. Sborník stanovisek Nejvyšších soudů ČSR, ČSSR a SSR IV, s. 952. 

102
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 673. 

103
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 674. 

104
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 673. 

105
 Srov. Rozhodnutí NS sp. zn. 2 Cz 135/64 (R 30/1965). 
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o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

Dohoda má umožnit zaměstnanci zvážit dopady jeho odpovědnosti, která v tomto 

případě není limitována, a zaměstnanec je tudíž povinen případnou ztrátu svěřených 

předmětů nahradit v plné výši. Zákoník práce nepředpokládá nutnost uzavírání dohody 

o odpovědnosti pro každý svěřený předmět zvlášť, zejména proto, že dohodou 

o odpovědnosti přejímá zaměstnanec odpovědnost za svěřené předměty na kterémkoliv 

pracovišti, kam bude kdykoli v budoucnu převeden, zařazen nebo přeložen. Dohoda 

o odpovědnosti však musí být uzavřena a na jejím základě lze poté po zaměstnanci 

vyžadovat písemné potvrzení o převzetí svěřeného předmětu daného typu, jehož cena 

převyšuje částku 50 000 Kč
106

. 

Dohoda o odpovědnosti musí být pod sankcí neplatnosti uzavřena písemně a smí 

být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku (srov. § 255 odst. 4, 

odst. 5 zák. práce). 

Předpokladem odpovědnosti zaměstnance v případě svěřených předmětů, jejichž 

cena převyšuje částku 50 000 Kč, je tedy dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených 

předmětů, písemné potvrzení o převzetí svěřeného předmětu, škoda ve formě ztráty 

svěřeného předmětu a zavinění, které je předpokládáno
107

. 

6.3 Zproštění odpovědnosti 

Jak již bylo uvedeno, u tohoto typu odpovědnosti se zavinění na straně 

zaměstnance předpokládá, stejně jako je tomu v případě odpovědnosti za schodek na 

svěřených hodnotách. Zaměstnanci je však dána možnost zprostit se odpovědnosti za 

ztrátu svěřených předmětů, a to zcela nebo zčásti, pokud prokáže, že ztráta vznikla zcela 

nebo zčásti bez jeho zavinění (srov. § 255 odst. 5 zák. práce). 

Je na zaměstnavateli, aby zaměstnanci vytvořil vhodné podmínky pro úschovu 

svěřených předmětů. Pokud zaměstnanec prokáže, že mu zaměstnavatel takové 

podmínky nevytvořil, zprostí se své odpovědnosti. Zaměstnanec se své odpovědnosti 

zprostí také v případě odcizení svěřeného předmětu v důsledku vloupání, a to za 

předpokladu, že prokáže, že svým jednáním odcizení neumožnil a že k ochraně 

                                                 

106
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 673. 

107
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 674. 



49 

 

svěřeného předmětu učinil všechno, co po něm lze vzhledem k obecným zkušenostem a 

místním podmínkám rozumně požadovat
108

. 

Zaměstnanec může prokázat, že ztrátu svěřených předmětů nezavinil, a to 

například doložením, že předměty uložil v uzamčené skříňce, nebo že se v důsledku 

utrpěného pracovního úrazu nemohl o věci řádně postarat. Postačí také, když vyjde 

najevo, že zaměstnavatel neposkytl zaměstnanci uzamykatelnou skříňku k uložení jeho 

věcí a v důsledku toho došlo ke ztrátě svěřených předmětů
109

. 

6.4 Odstoupení a zánik dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených 

předmětů 

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů může zaniknout spolu se 

zánikem pracovního poměru nebo v důsledku odstoupení od dohody. 

Zaměstnanec může od uzavřené dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených 

předmětů odstoupit v případě, že mu zaměstnavatel nevytvořil podmínky potřebné pro 

zajištění ochrany svěřených předmětů proti jejich ztrátě. Odstoupení musí být oznámeno 

zaměstnavateli písemně (srov. § 256 odst. 1 zák. práce).  

Pro oznámení zaměstnavateli, že zaměstnanec odstupuje, je zákonem 

vyžadována písemná forma. Není však zároveň stanovena sankce neplatnosti pro případ 

nedodržení písemné formy, proto může zaměstnanec učinit oznámení o odstoupení také 

ústně, ale vystavuje se tak nebezpečí, že neunese důkazní břemeno o učinění takového 

právního úkonu
110

.  

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů zaniká dnem skončení 

pracovního poměru nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno 

zaměstnavateli, pokud nebyl v odstoupení od dohody uveden den pozdější 

(srov. § 256 odst. 2 zák. práce). 

Dohoda o odpovědnosti se vztahuje na předměty, které budou zaměstnanci 

svěřeny na kterémkoli pracovišti, kam bude kdykoli v průběhu pracovního poměru 

                                                 

108
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 675. 

109
 Srov. Směrnice NS sp. zn. Pls 2/61 (R 64/1961, s. 251). 

110
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 675. 
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převeden, zařazen nebo přeložen, proto dohoda nemůže zaniknout, i když zaměstnanec 

v průběhu pracovního poměru svěřené předměty vrátil a účel dohody byl splněn
111

. 

                                                 

111
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 675. 
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7. Rozsah náhrady škody 

Podrobná pozornost byla rozsahu náhrady škody věnována v kapitolách 

jednotlivých typů odpovědnosti. Obecně můžeme říci, že rozsah náhrady škody je 

z důvodu ochrany zaměstnance primárně limitován určitým násobkem průměrného 

měsíčního výdělku zaměstnance. Pro zjištění průměrného výdělku zaměstnance se 

použije ustanovení § 351 a násl. zák. práce. Rozdíly rozsahu náhrady škody se projevují 

u jednotlivých typů odpovědnosti zejména s přihlédnutím k míře zavinění. 

V případě odpovědnosti za nesplnění povinnosti k odvrácení škody nesmí výše 

náhrady škody přesáhnout částku rovnající se trojnásobku průměrného měsíčního 

výdělku zaměstnance a zároveň je třeba přihlédnout k okolnostem, které bránily splnění 

povinnosti, a k významu škody pro zaměstnavatele. 

U obecné odpovědnosti se z hlediska rozsahu náhrady škody zkoumá, zda byla 

škoda způsobena z nedbalosti, úmyslně nebo v opilosti či po zneužití jiných 

návykových látek. Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí být 

vyšší než čtyřapůlnásobek průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. V případě 

způsobení škody úmyslně nebo v opilosti či po zneužití jiných návykových látek se však 

limitace neuplatňuje a zaměstnanec musí uhradit skutečnou škodu v penězích, jestliže 

neodčiní škodu uvedením v předešlý stav. Navíc při úmyslném způsobení škody může 

zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci také náhradu ušlého zisku. Zaměstnanec však 

odpovídá jen za tu část škody, kterou skutečně způsobil. Pokud škodu způsobil také 

zaměstnavatel nebo odpovídá-li za škodu více zaměstnanců, hradí zaměstnanec jen 

poměrnou část škody podle míry svého zavinění. 

Při zpřísněné odpovědnosti, tj. odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách 

nebo za ztrátu svěřených předmětů, je zaměstnanec povinen nahradit schodek na 

svěřených hodnotách nebo ztrátu svěřených předmětů v plné výši. Může se však své 

odpovědnosti zcela nebo zčásti zprostit, pokud prokáže, že ke schodku nebo ztrátě došlo 

zcela nebo zčásti bez jeho zavinění, zejména že mu bylo znemožněno se svěřenými 

hodnotami náklad nebo že mu zaměstnavatel nevytvořil vhodné podmínky pro úschovu 

svěřených předmětů. Specifika rozsahu náhrady škody při společné odpovědnosti 
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zaměstnanců za schodek byla podrobně popsána v kapitole odpovědnosti za schodek na 

svěřených hodnotách. 
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8. Vybraná společná ustanovení odpovědnosti zaměstnance za 

škodu 

Zákoník práce v Části jedenácté odděluje společná ustanovení o odpovědnosti 

zaměstnance za škodu v Hlavě II. od ustanovení o odpovědnosti společných pro 

odpovědnost zaměstnance i zaměstnavatele za škodu upravené v Hlavě IV. V této 

kapitole je pozornost věnována vybraným společným ustanovením z obou zmíněných 

oblastí s přihlédnutím k odpovědnosti zaměstnance za škodu. 

Obecně lze říci, že způsobilost fyzické osoby jako zaměstnance mít 

v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti, jakož i způsobilost vlastními právními 

úkony nabývat těchto práv a brát na sebe tyto povinnosti, vzniká nejdříve dnem, kdy 

fyzická osoba dosáhne patnácti let věku (srov. § 6 zák. práce).  

Toto však neplatí v případě odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, 

které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. 

Zákoník práce zde totiž předpokládá uzavření příslušných dohod o odpovědnosti 

nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne osmnácti let věku 

(srov. § 252 a násl. zák. práce). 

8.1 Odpovědnost zaměstnance neschopného ovládnout své jednání a 

posoudit jeho následky 

Zákoník práce předpokládá, že dosažením věku patnácti let je zaměstnanec 

natolik rozumově a mravně odpovědný, že je schopen vlastními právními úkony 

nabývat práv a brát na sebe povinnosti a zdržet se protiprávního jednání. Totéž platí pro 

zaměstnance, který je stižen duševní poruchou, pokud byl v konkrétním případě 

schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, přičemž nezáleží na tom, zda 

se jedná o duševní poruchu trvalé či přechodné povahy. Základní podmínkou 
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odpovědnosti zaměstnance tedy je, aby byl zaměstnanec schopen ovládnout své jednání 

a posoudit jeho následky, jinak za způsobenou škodu neodpovídá
112

.  

Jiná situace ale nastává, pokud zaměstnanec není schopen ovládnout své jednání 

a posoudit jeho následky v důsledku vlastního přičinění. Zaměstnanec, který se vlastní 

vinou uvede do takového stavu, že již není schopen ovládnout své jednání nebo 

posoudit jeho následky, odpovídá na škodu v tomto stavu způsobenou 

(srov. § 261 odst. 2 zák. práce).  

Uvede-li se tedy zaměstnanec vlastním zaviněním, například v důsledku opilosti, 

do zmíněného stavu, odpovídá za způsobenou škodu bez ohledu na to, že v dané chvíli 

nebyl schopen posoudit své chování a jeho následky
113

. 

8.2 Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou úmyslným 

jednáním proti dobrým mravům 

Za škodu odpovídá také zaměstnanec, který škodu způsobí úmyslným jednáním 

proti dobrým mravům (srov. § 261 odst. 3 zák. práce). Jedná se o další druh 

odpovědnosti zaměstnance za zavinění ve formě úmyslu, kdy je jako předpoklad 

odpovědnosti vyžadováno úmyslné jednání proti dobrým mravům. Oproti tomu při 

obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu je hlavním předpokladem porušení právní 

povinnosti.  

Zaměstnanec tedy může odpovídat za jednání, které je obecně vnímáno jako 

nemravné, ačkoliv konkrétní povinnosti takové jednání upravující nejsou vyjádřeny 

v žádném právním předpise
114

. 

8.3 Výše škody 

Při určování výše škody na věci je třeba vycházet z ceny v době poškození nebo 

ztráty věci (srov. § 272 zák. práce). Rozhodnou dobou pro učení výše škody na věci je 

tedy okamžik, kdy k poškození nebo ztrátě došlo, nikoliv období, kdy byla škoda 

                                                 

112
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 682. 

113
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 682. 

114
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 682. 
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uplatněna. Výše škody může odpovídat obecné ceně věci v rozhodné době, ale může se 

i značně lišit, neboť obvyklá cena je pouze výchozí částkou a soud může přihlédnout 

také k jiným skutečnostem tak, aby byla vyjádřena skutečná škoda. Podkladem pro 

určení výše škody na věci je zpravidla dohoda účastníků nebo znalecký posudek
115

.  

Ve výjimečných případech může být výše škody posouzena a určena i podle 

jiného časového okamžiku než doby poškození, a to zejména tehdy, kdy by určení ceny 

v době poškození bylo v rozporu s dobrými mravy
116

. 

Výši požadované náhrady škody určuje zaměstnavatel. V případě, že škodu 

způsobí vedoucí zaměstnanec, který je statutárním orgánem nebo jeho zástupce, sám 

nebo společně s podřízeným zaměstnancem, určuje výši požadované náhrady škody ten, 

kdo statutární orgán nebo jeho zástupce na pracovní místo ustanovil 

(srov. § 262 zák. práce). 

Zaměstnavatel je povinen se zaměstnancem projednat a písemně mu oznámit 

výši požadované škody do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla 

a že za ni zaměstnanec odpovídá. Pokud výše požadované náhrady škody přesahuje 

částku 1 000 Kč, je zaměstnavatel povinen takovou náhradu projednat s odborovou 

organizací. Zaměstnanec může také se zaměstnavatelem uzavřít písemnou dohodu 

o způsobu náhrady škody. V případě, že zaměstnanec uzná svůj závazek nahradit škodu, 

je součástí dohody o způsobu náhrady škody také výše náhrady škody požadované 

zaměstnavatelem. Jestliže výše požadované náhrady škody přesahuje částku 1 000 Kč, 

je zaměstnavatel rovněž povinen obsah dohody o způsobu její úhrady projednat 

s odborovou organizací (srov. § 263 zák. práce). Nastíněný postup pro určení i 

projednání výše náhrady škody má však pouze pořádkovou povahu a není podmínkou 

pro další uplatňování nároku na náhradu škody
117

. 

Předpokladem pro uzavření dohody o způsobu náhrady škody je písemné 

oznámení výše požadované náhrady škody, uznání závazku k náhradě škody 

zaměstnancem a písemná forma uzavření dohody, bez níž by nedošlo k platnému 

uzavření dohody
118

. 

                                                 

115
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 701. 

116
 Srov. Rozsudek NS sp. zn. 25 Cdo 1706/2002. 

117
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 683. 
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 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 684. 
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Uznání závazku zaměstnance k náhradě škody podle § 263 odst. 2 však není 

samostatným zavazovacím důvodem a ani se jím nezakládá domněnka o existenci dluhu 

v době jeho uznání, jak je tomu například v občanskoprávních vztazích. Samotné uznání 

závazku nemění nic na skutečnosti, že právním důvodem vzniku takového závazku 

může být jen zaviněné protiprávní jednání zaměstnance, s nímž zákoník práce spojuje 

jeho odpovědnost za vzniklou škodu
119

. 

O jednostranné uznání závazku zaměstnance k náhradě škody se nejedná 

v případě, pokud v období po oznámení výše náhrady škody požadované 

zaměstnavatelem a ještě dříve, než zaměstnanec uzná svůj závazek k náhradě škody 

v určené výši, dojde mezi účastníky k jednání směřujícímu k odstranění pochybností, 

rozporů a docílení vzájemných ústupků. V takovém případě se jedná zároveň o dohodu 

mající povahu narovnání, se kterou je spojen zánik původního závazku zaměstnance 

k náhradě škody a jeho nahrazení novým samostatným obligačním závazkem. Právní 

důvod takového nového závazku pak nespočívá v odpovědnosti zaměstnance za 

způsobenou škodu, ale v dohodě, resp. narovnání
120

. 

8.4 Mimořádné moderační právo soudu 

U jednotlivých typů odpovědnosti již bylo zmíněno, že soud může výši náhrady 

škody z důvodů zvláštního zřetele hodných přiměřeně snížit (srov. § 264 zák. práce).  

Zákon zde přiznává soudu právo snížit požadovanou částku náhrady škody tak, 

aby přiznaná náhrada škody vyjadřovala to, co lze v konkrétním případě po zaměstnanci 

spravedlivě požadovat. Soud je vždy i bez návrhu povinen zkoumat, zda jsou dány 

zákonné předpoklady pro snížení požadované náhrady škody, a může tedy mimo jiné 

                                                 

119
 Srov. Rozhodnutí NS sp. zn. 6 Cz 7/68 (R 97/1968). Z tohoto rozhodnutí vycházel NS v usnesení 

sp. zn. 21 Cdo 373/2003, který dovodil, že otázku, zda šlo ze strany zaměstnance o uznání závazku 

k náhradě škody v požadované výši, tedy o jednostranný úkon nezbytný jako předpoklad k uzavření 

dvoustranné dohody o způsobu náhrady škody, nebo o dohodu o sporných nárocích, je třeba posuzovat 

podle obecných ustanovení zákoníku práce o právních úkonech.  
120

 V usnesení sp. zn. 25 Cdo 2697/2003 NS vycházel z konstantní judikatury soudů a dovodil, že není 

vyloučeno, aby dohoda účastníků byla považována za dohodu o narovnání podle ustanovení § 259 zák. č. 

65/1965 Sb., avšak jen tehdy, pokud by bylo zjištěno, že ještě dříve, než zaměstnanec uznal svůj závazek 

k náhradě škody v určené výši a přistoupil na dohodu o způsobu její úhrady, došlo mezi účastníky 

k jednání, kterým by si vyjasňovali svá rozdílná stanoviska k otázkám odpovědnosti zaměstnance za 

škodu nebo jejího rozsahu, výše škod nebo příčinné souvislosti mezi protiprávním jednáním žalovaného a 

vzniklou škodou, tedy k jednání směřujícímu k odstranění pochybností, rozporů a docílení vzájemných 

ústupků. 
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přihlédnout k okolnostem vzniku škody, k formě a míře zavinění škody zaměstnancem a 

podobně
121

.  

Moderační právo však přichází v úvahu teprve až po zjištění výše škody, za 

kterou zaměstnanec odpovídá. Zároveň není možné, aby důvody pro poměrné omezení 

odpovědnosti zaměstnance byly současně důvodem pro zmírnění náhrady škody. 

Moderační právo lze užít ještě předtím, než soud přistoupí k limitaci výše požadované 

náhrady škody. Pokud by totiž soud využil moderační právo z částky již určené dle 

limitace, nedošlo by k moderaci vlastní náhrady reálně vzniklé škody, za kterou 

zaměstnanec odpovídá bez ohledu na limity, nýbrž jen limitu jako takového bez 

přihlédnutí ke skutečnému rozsahu způsobené škody
122

. 

                                                 

121
 Srov. Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1330/2004. 

122
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 687. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo popsat a zhodnotit platnou právní úpravu 

v oblasti odpovědnosti zaměstnance za škodu s ohledem na soudní praxi. Podle mého 

názoru je dosavadní právní úprava dostatečná a vcelku vhodným způsobem se 

vyrovnává s nastalými společenskými změnami, avšak vidím také určité nedostatky. 

V souvislosti s přijetím nového zákoníku práce v roce 2006 došlo k mnoha 

významným změnám v pracovním právu, nicméně oblasti náhrady škody se dostalo 

pouze dílčích změn. 

Jako největší nedostatek právní úpravy odpovědnosti zaměstnance za škodu 

vnímám příliš silný vliv sociálně-ochranné funkce pracovního práva. Pracovní právo se 

tak dle mého názoru stává rigidním a omezujícím, čímž brání rozvoji pracovněprávních 

vztahů a růstu zaměstnanosti. 

Je nepochybné, že zaměstnanec má být v pracovněprávních vztazích chráněn 

jako slabší strana, avšak dle mého názoru dochází v případě odpovědnosti za škodu 

v pracovněprávních vztazích k neúměrně zvýhodněnému postavení zaměstnance oproti 

zaměstnavateli, a to zejména stanovením maximálních limitů náhrady škody způsobené 

z nedbalosti, které bylo předmětem kritiky již za účinnosti předchozí právní úpravy. 

Škoda vzniklá zaměstnavateli nedbalostním jednáním zaměstnance dle obecné 

odpovědnosti může výrazně převyšovat limit čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního 

výdělku zaměstnance, což pro zaměstnavatele jakožto například drobného živnostníka 

bez většího finančního zázemí může mít nedozírné důsledky. Je však nesporně nutné 

dbát také na sociální situaci zaměstnance, a tak má právní úprava limitace náhrady 

škody stále své opodstatnění, tudíž není na místě od limitace zcela upustit. Navrhovala 

bych však alespoň určité zvýšení těchto limitů. Zároveň oceňuji, že se limitace náhrady 

škody neuplatňuje v případech, kdy zaměstnanec způsobil škodu úmyslně, v opilosti 

nebo po zneužití jiných návykových látek. 

Jako pozitivum vnímám možnost uplatnění moderačního práva soudu, kde je dán 

prostor pro určení náhrady škody nižší částkou, než je skutečná škoda, a to tak, aby 

přiznaná náhrada škody vyjadřovala to, co lze v konkrétním případě po zaměstnanci 
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spravedlivě požadovat, nicméně v případě úplného odstranění limitace náhrady škody 

by pouhé ius moderandi neposkytovalo zaměstnanci dostatečnou ochranu.  

Prostor pro novou právní úpravu spatřuji ve zvýšení částky, od které je 

zaměstnavatel povinen projednat výši požadované náhrady škody s odborovou 

organizací dle § 263 odst. 3 zák. práce. Doposud platnou povinnost projednání výše 

požadované náhrady škody a obsah dohody o způsobu její úhrady při částce přesahující 

1 000 Kč považuji za krajně nedostačující. Navrhuji zvýšení této částky na nejméně 

5 000 Kč, a to s odkazem například na trestní právo, kde je jako nikoli nepatrná škoda 

označena teprve škoda přesahující tuto částku (srov. § 138 odst. 1 trestního zákoníku). 

Vzhledem k tomu, že součinnost s odborovou organizací má pouze pořádkovou povahu 

a není podmínkou pro další uplatňování nároku na náhradu škody
123

, je na místě také 

úvaha, zda by nebylo vhodnější tuto úpravu zcela vypustit. 

Co se týče ustálené judikatury soudů v oblasti odpovědnosti zaměstnance za 

škodu, její vliv spočívá mimo jiné v upřesnění některých výkladových problémů, jež 

byly zmíněny v jednotlivých kapitolách. Tento vliv se také projevil při tvorbě nového 

zákoníku práce v roce 2006, kdy tak došlo například k upřesnění hodnot, které mohou 

být zaměstnanci svěřeny na základě dohody o odpovědnosti. Zaměstnanec na základě 

uzavřené dohody o odpovědnosti odpovídá za vzniklý schodek na hodnotách, přičemž 

se může jednat pouze o hodnoty, jež jsou předmětem obratu nebo oběhu a s nimiž má 

zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny 

(srov. § 252 odst. 1 zák. práce). Oběhem hodnot však pro účely hmotné odpovědnosti 

rozumíme nejen situace, kdy se na vzhledu a obsahu hodnot vlivem práce nic nemění, 

ale také situace, kdy je zaměstnanci jako hodnota svěřen materiál ke zpracování, 

například zlato, s nímž sám disponuje a přetváří jej, a který je následně povinen 

vyúčtovat. V oblasti hmotné odpovědnosti judikatura dále poukázala například na to, že 

zaměstnanec může být hmotně odpovědný za přijetí neoprávněné platby platební kartou, 

ačkoli nepřevzal žádnou finanční hotovost, za kterou by měl hmotnou odpovědnost.  

Význam soudní judikatury v oblasti odpovědnosti zaměstnance za škodu tedy 

spatřuji v dotváření stávající právní úpravy, a to zejména formou upřesnění některých 

pojmů, a v diplomové práci jsem na některá významná soudní rozhodnutí poukázala. 

                                                 

123
 Srov. BĚLINA, M., et al., Zákoník práce : Komentář, s. 683. 
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Po analýze platné právní úpravy s přihlédnutím k judikatuře soudů jsem došla 

k závěru, že úpravu odpovědnosti zaměstnance za škodu je vyjma výše uvedených 

nedostatků možné považovat za vcelku vyhovující, a domnívám se, že razantní změny 

v této oblasti nejsou nutné. 
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Seznam zkratek 

KS - Krajský soud 

MS - Městský soud  

NS - Nejvyšší soud  

OSŘ - Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdější předpisů 

ÚS - Ústavní soud České republiky 
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Název diplomové práce v anglickém jazyce 

Employee’s liability for damage with respect to the case law  
 

Summary  

The purpose of my diploma thesis is to analyse the main aspects of employee’s 

liability for damage in labour law with respect to the current legislation and current case 

law. By using the analytic and descriptive methods the valid legal provisions are 

described and evaluated. The thesis is composed of eight chapters, each of them dealing 

with different aspects of liability of an employee. Chapter One is introductory and 

describes employee’s liability in labour law in general. Following chapters examine 

relevant Czech legislation and related case law.  

Chapter Two presents the importance of damage prevention. The chapter 

consists of three subchapters. Subchapter One focuses on damage prevention and 

general obligations of an employee. Subchapter Two describes employee’s special 

obligation to notify his supervisor in case of imminent damage. Subchapter Three 

investigates special obligation of an employee to take an action against imminent 

damage. 

Chapter Three relates to Chapter Two. It explains employee’s liability for breach 

of obligations to take an action against imminent damage. The chapter consists of one 

subchapter which addresses the issue of measure of damages. 

Chapter Four is dealing with employee’s general liability for damage. The 

chapter is subdivided into six subchapters which explain essential terms such as 

damage, breach of obligations, fulfilment of workload obligations, causation of damage, 

infliction of damage and measure of damages.  

Chapters Five and Six provide an outline of employee’s liability for entrusted 

values and objects. Chapter Five is subdivided into six subchapters and Chapter Six into 

four subchapters. Each subchapter focuses on elementary aspects of these kinds of 
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employee’s liability. These Chapters are the most affected by the case law so both of 

them concentrate on problems resulting from the case law. 

Chapter Seven summarises measure of damages in different kinds of employee’s 

liability in labour law mentioned in previous chapters and chapter Eight illustrates 

general and common provisions of employee’s liability. 

The thesis deals with the case law and its influence to the legislation. The main 

importance lies in affecting the current legislation by resolving and commenting 

statutory interpretation.  

Final conclusions of my thesis are drawn in the last chapter. I reached to 

conclusion that current legislation could be considered as sufficient nevertheless the 

current legislation contains some minor deficiency. For example I suggest that new 

legislation increasing limitation of damages should be passed but other than that there is 

no need to make some considerable changes. 
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