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Resumé  

 

Cílem této mé diplomové práce bylo popsat a zhodnotit hlavní aspekty právní 

úpravy odpovědnosti zaměstnance za škodu v pracovním právu s ohledem na judikaturu 

soudů. Pro toto popsání a zhodnocení platné právní úpravy jsem při zpracování práce 

použila analyticko deskriptivní metody. Práce je rozdělena do osmi kapitol, z nichž každá 

se zabývá jednotlivými druhy odpovědnosti zaměstnance za škodu. První kapitola je 

tvořena úvodním obecným popisem odpovědnosti zaměstnance v pracovněprávních 

vztazích. Další následující kapitoly se potom zaměřují na českou právní úpravu v této 

oblasti a související judikaturou soudů. 

Ve druhé kapitole je poukázáno na důležitý význam předcházení škodám. Kapitola 

je rozdělena na tři další podkapitoly. První z nich se zabývá obecnou prevenční povinností 

zaměstnance a druhá popisuje zvláštní oznamovací povinnost zaměstnance v případě 

hrozící škody. Ve třetí podkapitole je pozornost věnována zvláštní povinnosti zaměstnance 

zakročit proti škodě hrozící jeho zaměstnavateli. Navazující kapitola třetí popisuje 

odpovědnost zaměstnance za nesplnění povinnosti k odvrácení škody. Kapitola je členěna 

na jednu podkapitolu, která je zaměřena na rozsah náhrady škody při odpovědnosti za 

nesplnění povinnosti k odvrácení škody. 

Čtvrtá kapitola se zabývá obecnou odpovědností zaměstnance za škodu. Vzhledem 

k významu této kapitoly v pracovněprávních vztazích je pro větší přehlednost rozdělena do 

šesti podkapitol. Ty pak popisují základní pojmy vztahující se k předpokladům vzniku 

tohoto druhu odpovědnosti, tj. škoda, porušení právní povinnosti, plnění pracovních úkolů, 

příčinná souvislost, zavinění a rozsah náhrady škody. Podkapitola zabývající se plněním 

pracovních úkolů je dále rozdělena do čtyř částí, které vysvětlují, za jakých podmínek je 



možné stravování, vyšetření nebo ošetření, cestu do zaměstnání a pracovní cestu či školení 

považovat za plnění pracovních úkolů. 

Kapitoly pátá a šestá nahlížejí na odpovědnost zaměstnance za schodek na 

svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a odpovědnost zaměstnance 

za ztrátu svěřených předmětů. Tyto kapitoly jsou dále rozděleny do podkapitol, jež se 

věnují dohodě o hmotné odpovědnosti, společné odpovědnosti, předmětu dohody 

o odpovědnosti, pojmu schodek, možnostem zproštění odpovědnosti a rozsahu náhrady 

škody u těchto druhů odpovědnosti. Následující sedmá kapitola je shrnutím rozsahu 

náhrady škody u jednotlivých druhů odpovědnosti. 

V osmé kapitole jsou popsána vybraná společná ustanovení odpovědnosti 

zaměstnance za škodu. 

V práci je na mnoha místech pracováno s judikaturou soudů, proto je třeba zmínit, 

jaký vliv má tato soudní praxe na právní úpravu. Hlavní význam judikatury spatřuji v tomto 

směru ve zpřesňování a ujasňování některých pojmů plynoucí z právní úpravy. 

Shrnutí a názory práce jsou popsány v závěru práce. Přestože se domnívám, že je 

možné považovat platnou právní úpravu za dostačující, popsala jsem některé její 

nedostatky. Kromě těchto navrhovaných úprav jsem však dospěla k závěru, že není důvod 

v právní úpravě provádět razantní změny. 


