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ZÚČTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÉ ODMĚNY DO PRŮMĚRNÉHO VÝDĚLKU
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. listopadu 2016, sp. zn. 21 Cdo 2343/2015 
(dostupný na www.nsoud.cz)

Ustanovení § 358 zákoníku práce stanoví, že jestliže je zaměstnanci v rozhodném ob-
dobí zúčtována k výplatě mzda nebo plat nebo jejich část, která je poskytována 
za delší období, než je kalendářní čtvrtletí, určí se pro účely zjištění průměrného 
výdělku její poměrná část připadající na kalendářní čtvrtletí; zbývající část (části) 
této mzdy nebo platu se zahrne do hrubé mzdy nebo platu při zjištění průměrného 
výdělku v dalším období (dalších obdobích). Počet dalších období se určí podle celkové 
doby, za kterou se mzda nebo plat poskytuje. Do hrubé mzdy nebo platu se pro účely zjištění 
průměrného výdělku zahrne v rozhodném období poměrná část mzdy nebo platu podle věty 
první odpovídající odpracované době.

Uvedené znamená, že v případě, jestliže by kupříkladu bylo zapotřebí zjišťovat průměrný 
výdělek žalobce ze mzdy zúčtované ve IV. kalendářním čtvrtletí roku 2011, bylo by vyloučeno 
zahrnout do základu pro výpočet průměrného výdělku celou odměnu, která mu byla v tomto 
rozhodném období zúčtována, neboť – jak ustanovení § 358 zákoníku práce v části první věty 
před středníkem uvádí – byla poskytnuta za delší období, než je kalendářní čtvrtletí. To ale 
současně znamená, že – jak se v ustanovení § 358 dále uvádí – zbývající část (části) této 
mzdy nebo platu se zahrne do hrubé mzdy nebo platu při zjištění průměrného vý-
dělku v dalším období (dalších obdobích); není přitom významné, že tato „zbývající 
část“ už nebyla (nemohla být) v tomto dalším období formálně zúčtována. Ve pro-
spěch opačného názoru nelze důvodně namítat, že tato část mzdy byla vyplacena „za práci 
konanou ve fi skálním roce 2010/2011“, neboť zákon v těchto případech nepřiznává právní re-
levanci tomu, za které časové období byla tato složka mzdy (plat) přiznána. Nepřípadný je též 
poukaz na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. května 2004, sp. zn. 21 Cdo 2671/2003, 
neboť není sporu o tom, že odměna zúčtovaná v říjnu 2011 je peněžitým plněním poskyto-
vaným zaměstnanci za práci, a nikoli dalším plněním poskytovaným zaměstnanci v souvislosti 
se zaměstnáním. Jestliže tedy v posuzovaném případě byla žalobci zúčtována a vy-
placena mimořádná odměna za časové období jednoho roku v říjnu 2011, znamená 
to, že pro účely výpočtu průměrného výdělku je třeba její poměrnou část – jednu 
čtvrtinu – zahrnout do základu pro výpočet průměrného výdělku i v prvních třech 
kalendářních čtvrtletích roku 2012.
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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme čtenáře, že v rubrice Odpovídáme na dotazy čtenářů v čísle 2/2017 byla omylem 
u dotazu s názvem „Odměna členům komisí (zastupitelstva)“ na str. 28  zveřejněna chybná infor-
mace. Poslední věta prvního odstavce odpovědi Ing. Marty  Ženíškové správně zní:

„Z této zásady platí pouze jedna výjimka – za zaměstnance se nepovažují neuvolnění členové 
zastupitelstva.“

Za tuto chybu se redakce i autorka odpovědi omlouvají.

Komentář

Komentované rozhodnutí vydal Nejvyšší soud ve sporu o výši odstupného. Zaměstnanec 
pracoval u zaměstnavatele jako obchodní ředitel a jeho pracovní poměr byl ukončen pro 
nadbytečnost s nárokem na odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku 
zaměstnance. Zaměstnavatel toto odstupné sice vyplatil, ale zaměstnanec nesouhlasil s výší 
průměrného výdělku. Podle zaměstnance totiž měla být v průměrném výdělku zohledněna 
i poměrná část ročního bonusu, který byl zaměstnanci zúčtován a vyplacen v posledním 
čtvrtletí předcházejícího roku.
Rozhodné okolnosti tedy byly tyto:
 zaměstnanec obdržel v říjnu 2011 bonus za hospodářský rok od října 2010 do září 2011;
 pracovní poměr byl ukončen k 31. srpnu 2012.

Zatímco soud prvního stupně žalobě vyhověl, odvolací soud rozsudek změnil tak, že 
žalobu zamítl. Podle odvolacího soudu byl totiž bonus vyplacen za období od října 2010 
do září 2011 a nijak tedy nesouvisel s prací zaměstnance ve druhém čtvrtletí roku 2012.
Nejvyšší soud se však zastal zaměstnance a vysvětlil, jak správně postupovat při „rozpou-
štění“ bonusových složek mzdy do průměrného výdělku zaměstnance. Rozhodná 
pravidla stanoví ustanovení § 358 zákoníku práce tak, že:
 Odměna za delší období, než je kalendářní čtvrtletí, se povinně rozpočítává v průměr-

ném výdělku dopředu na tak dlouhé období, za něž byla poskytnuta. Odměna 
za kalendářní půlrok se tak projeví ve dvou kalendářních čtvrtletích, odměna za kalendář-
ní rok ve čtyřech kalendářních čtvrtletích atd.;

 Je vyloučeno zohlednit celou takovou odměnu v jednom kalendářním čtvrtletí, 
protože by tím došlo k hrubému zkreslení průměrného výdělku;

 Skutečnost, že odměna je poskytnuta za jiné období, než v němž se odrazí v průměrném 
výdělku zaměstnance, je z tohoto hlediska irelevantní.

PŘÍKLAD

Zaměstnanci je v únoru 2017 přiznán a následně v březnu 2017 vyplacen roční bo-
nus za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 ve výši 240 000 Kč. Tento 
bonus je třeba pro účely průměrného výdělku třeba vydělit čtyřmi a poměrně jej 
projevit v průměrném výdělku zaměstnance za I. až IV. čtvrtletí roku 2017. Bonus 
se tedy v průměrném výdělku projeví ve výši 60 000 Kč (240 000 Kč : 4) v kaž dém 
ze čtyř následujících čtvrtletí.

Kromě dodržování těchto pravidel lze ještě z praktického pohledu zaměstnavatelům 
i zaměstnancům doporučit, aby si v případě, že pracovní poměr končí dohodou s nárokem 
na odstupné nebo jinou peněžitou odměnu, raději v dohodě potvrdili výši průměrného 
výdělku, respektive sjednali konkrétní výši peněžité odměny (odstupného), než aby jen od-
kázali na určitý počet násobků průměrného výdělku. Předejdou tím zbytečným a nákladným 
soudním sporům.

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


