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MZDOVÁ ÚČETNÍ 12/2016

Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY

SPLATNOST A PROMLČENÍ NÁROKU NA ODSTUPNÉ

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. července 2016, sp. zn. 21 Cdo 4027/2015 
(dostupný na www.nsoud.cz)

Odstupné příslušející zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr  podle 
ustanovení § 56 zákoníku práce, je splatné – nedohodl-li se se zaměstnavatelem 
na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu 
výplaty odstupného – po skončení pracovního poměru v pravidelném termínu vý-
platy mzdy určeném v mezích období, v němž nastala splatnost mzdy, na niž má 
zaměstnanec právo za práci, kterou pro zaměstnavatele vykonal naposledy před skonče-
ním pracovního poměru, popřípadě v němž nastala splatnost příslušné náhrady mzdy.

V projednávané věci pracovní poměr účastníků skončil dnem 30. prosince 2010 
a splatnost mzdy (náhrady mzdy) žalobce za měsíc prosinec 2010 nastala v lednu 2011, 
v němž byl pravidelný termín výplaty určen na 12. ledna 2011. Byl-li tedy žalovaný po-
vinen vyplatit žalobci požadované odstupné dne 12. ledna 2011, kdy se toto od-
stupné stalo – jak vyplývá z výše uvedeného – splatným, tříletá promlčecí doba 
k vykonání práva na odstupné, která začala běžet dne 13. ledna 2011, uplynula 
dne 13. ledna 2014 (pondělí). Podal-li žalobce u soudu žalobu dne 14. ledna 2014, 
dospěl odvolací soud ke správnému závěru, že žalobce vykonal právo na požadované od-
stupné až po uplynutí promlčecí doby.

KOMENTÁŘ
V komentovaném rozsudku Nejvyšší soud řešil otázku, v kterém okamžiku se nárok za-
městnance stane splatným. Nejvyšší soud konkrétně projednával případ zaměstnance, 
který 30. prosince 2010 okamžitě zrušil se zaměstnavatelem pracovní poměr pro nevyplacení 
části mzdy. Zaměstnavatel, ač s tímto krokem nesouhlasil, se proti němu soudně nebránil 
a okamžité zrušení tak bylo platné.

Zákoník práce ve znění účinném do 31. prosince 2011 přiznával zaměstnanci, který oka-
mžitě zrušil se zaměstnavatelem pracovní poměr, nárok na odstupné.1) Zaměstnavatel toto 
odstupné zaměstnanci nezaplatil a zaměstnanec se jeho vyplacení domáhal soudní cestou. 
Jenže žalobu podal až 14. ledna 2014. Spor se tak vedl převážně o to, kdy je nárok 
na odstupné splatným.

U mzdy a platu totiž zákoník práce rozlišuje termín splatnosti a pravidelný termín 
výplaty mzdy. Pokud jde o splatnost, mzda (plat) je splatná do konce následujícího kalen-
dářního měsíce poté, co na ni vzniklo právo. Tento termín může být zkrácen, nelze jej však 

1)   Právní úprava účinná od 1. ledna 2012 je odlišná; zaměstnanec, který se zaměstnavatelem okamžitě 
zrušil pracovní poměr, nemá již nárok na odstupné, ale nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného 
výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Závěry komentovaného rozsudku však do-
padají obecně na případy, kdy má zaměstnanec nárok na odstupné.
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prodloužit. Pravidelný termín výplaty mzdy se buď sjednává, nebo jej jednostranně stanoví či 
určí zaměstnavatel, a to v rámci zákonem stanoveného období splatnosti.

Zjednodušeně lze uvést, že pravidelný termín výplaty mzdy plní administrativní 
funkci. Pokud zaměstnavatel nestihne mzdu vyplatit v pravidelném výplatním ter-
mínu, nemá to pro něj zásadně negativní následky. Ty se spojují až s nevyplacením 
mzdy v termínu splatnosti, tedy až s koncem následujícího kalendářního měsíce (nebyl-li 
tento termín zkrácen).

U nároku na odstupné však zákoník práce volí jinou konstrukci, neboť stanoví, že od-
stupné je zaměstnavatel povinen vyplatit v nejbližším výplatním termínu po skon-
čení pracovního poměru. Otázkou tak zejména bylo, zda jde o záměr zákonodárce 
a odstupné je tak skutečně splatné jindy než mzda (plat), nebo zda jde jen o nedůsledné 
vyjádření stejného principu, jaký platí pro mzdu (plat).

Nejvyšší soud se přiklonil k prvnímu uvedenému řešení a potvrdil, že splatnost nároku 
na odstupné skutečně nastává již v pravidelném výplatním termínu pro výplatu 
mzdy (platu) nejblíže následujícím po skončení pracovního poměru.

Příklad 

Pracovní poměr zaměstnance končí k 31. prosinci 2016 pro nadbytečnost a zaměst-
nanec tak má nárok na zákonné odstupné. Pravidelný termín výplaty mzdy je u za-
městnavatele stanoven na 10. den v měsíci. V takovém případě je nárok na mzdu 
za prosinec 2016 splatný k 31. lednu 2017, ale nárok na odstupné je splatný 
už 10. ledna 2017.

Splatnost nároku na odstupné má přitom jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance pod-
statné následky hned v několika oblastech:
 promlčecí doba nároku běží ode dne následujícího po dni splatnosti. To se ostatně 

stalo osudným zaměstnanci v komentované věci, který podal žalobu 14. ledna 2014, 
avšak nárok na odstupné byl splatný už 12. ledna 2011 a promlčecí doba tak marně uply-
nula 13. ledna 2014;

 úroky z prodlení běží rovněž ode dne následujícího po dni splatnosti;
 opožděné uspokojení nároku na odstupné je přestupkem nebo správním deliktem 

na straně zaměstnavatele, za nějž zaměstnavateli hrozí pokuta až do 2 000 000 Kč (jde 
o přestupek / správní delikt spočívající v tom, že zaměstnavatel porušil stanovené povin-
nosti při skončení pracovního poměru).
Zaměstnavatelé by proto měli být při výplatě odstupného pozorní a mít na paměti, že 

zatímco mzda za poslední měsíc pracovního poměru je zásadně splatná až na konci 
následujícího kalendářního měsíce, tak odstupné je splatné už v nejbližším pravi-
delném výplatním termínu.

Mgr. Michal VRAJÍK,
samostatný advokát; externí spolupracovník, Human Garden 


