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NEUSPOKOJIVÉ PRACOVNÍ VÝSLEDKY NEBO PORUŠOVÁNÍ 
POVINNOSTÍ
Rozsudek	Nejvyššího	soudu	ČR	ze	dne	26.	ledna	2017,	sp.	zn.	21	Cdo	288/2016
(dostupný na www.nsoud.cz)

Z uvedeného vyplývá, že žalobkyni	by	nebylo	možno	vytýkat	zaviněné	porušení	
povinnosti	dodržovat	právní	předpisy	vztahující	se	k	práci	jí	vykonávané	ani	ve	
formě	nevědomé	nedbalosti	tehdy,	kdyby	žalobkyně	nechtěla	pracovní	povin-
nosti	porušit,	ani	nevěděla,	že	 je	svým	jednáním	porušit	může,	a	vzhledem	
k	okolnostem	a	svým	osobním	poměrům	o	tom	ani	vědět	nemohla	a	neměla. 
O takovou situaci se však v projednávané věci nejedná. Na tento vnitřní psychický vztah 
žalobkyně k porušení svých pracovních povinností lze usuzovat především z vnějších 
projevů (chování) žalobkyně, která – jak vyplynulo z výsledků provedeného dokazování 
– vytčené nedostatky v úklidu odmítala odstranit, ačkoli se vzhledem k pracovnímu zařa-
zení a náplni práce žalobkyně jednalo o výtky (a z nich vyplývající pokyny k odstranění 
těchto nedostatků) oprávněné. Zjištěné nedostatky v úklidu žalobkyně opakovaně odů-
vodňovala tím, že pro řádný výkon svých pracovních povinností nemá dostatečně dlou-
hou pracovní dobu (že „se nedá vše uklidit za 4 hodiny“, že jí „nedali časový prostor toto 
uklidit“, protože „se uklízí za provozu a promítání“) a úklidové prostředky, naproti tomu 
v rámci své účastnické výpovědi uvedla, že uklízela „prostředky, které jí nakoupila 
 vedoucí“, a že „paní vedoucí jí dávala určitou volnost v tom, že si to mohla uklidit, kdy 
chce, např. i v odpoledních hodinách, a respektovala to, že je matka“.

Za tohoto stavu nelze důvodně dovozovat, že by žalovaná nevytvořila žalobkyni 
přiměřené pracovní podmínky k tomu, aby řádně mohla plnit své pracovní povinnosti. 
Z	obsahu	spisu	se	naopak	podává,	že	žalobkyně	ani	po	několikerém	upozornění	
ze	strany	nadřízeného	vedoucího	zaměstnance	nevyvinula	dostatečnou	snahu	
o	odstranění	vytčených	nedostatků	v	úklidu,	kterou	–	vzhledem	k	okolnostem	
a	jejím	osobním	poměrům	–	by	bylo	možno	po	ní	spravedlivě	požadovat. Protože 
za situace, kdy žalobkyně pracovala u žalovaného jako uklízečka již od 1. ledna 2007 
(tedy více než tři a půl roku před dáním výpovědi), je	vyloučeno,	že	by	žalobkyně	
vůbec	nevěděla,	že	má	(a	jak	má)	ve	výpovědi	vytčené	nedostatky	v	úklidu	od-
stranit	tak,	aby	výsledek	odpovídal	požadavku	zaměstnavatele,	je	odůvodněn	
závěr,	že	porušení	pracovních	povinností	vytčené	žalobkyni	v	dopise	žalovaného	
ze	dne	29.	července	2011	bylo	jednáním	zaviněným (nejméně ve formě vědomé 
nedbalosti), a že tedy po skutkové stránce zde byl uplatněn důvod výpovědi uvedený 
v ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce.
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Komentář
Mezi nejsložitější otázky související s rozvázáním pracovního poměru patří rozlišování, kdy je 
naplněn výpovědní důvod podle § 52 písm. f) zákoníku práce (konkrétně nesplňování poža-
davků pro řádný výkon práce spočívající v neuspokojivých pracovních výsledcích) a kdy podle 
§ 52 písm. g) zákoníku práce (porušování pracovní kázně). Kromě jednoznačných případů, 
jakými je například dlouhodobé nezaviněné nesplňování obchodního či prodejního plánu 
(neuspokojivé pracovní výsledky), nebo naopak krádež majetku zaměstnavatele (porušení 
pracovní kázně, resp. povinností vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci), existuje 
řada hraničních případů, kde lze uvažovat o naplnění obou uvedených výpovědních důvodů.

O podobný případ šlo i v komentovaném rozsudku. Zaměstnankyně pracovala u zaměst-
navatele jako uklízečka a její pracovní výsledky (kvalita prováděného úklidu) zaměstnavateli 
dlouhodobě nevyhovovaly. Zaměstnavatel tyto nedostatky v práci zaměstnankyni vytýkal, 
ke zlepšení však nedošlo. Zaměstnavatel následně dal zaměstnankyni výpověď pro soustavné 
méně závažné porušování povinností, do které zahrnul i jiné porušení pracovní kázně ze strany 
zaměstnankyně, konkrétně nevhodné chování.

Zatímco odvolací soud spatřoval ve výše uvedeném jednání neuspokojivé pracovní vý-
sledky, a proto dovodil, že výpověď nebyla dána platně, Nejvyšší soud se přiklonil na stranu 
zaměstnavatele. Podle Nejvyššího soudu bylo rozhodující,	zda	jednání,	které	bylo	za-
městnankyni	vytýkáno,	bylo	zaviněné.

Nejvyšší soud přitom dovodil, že se muselo jednat ze strany zaměstnankyně přinejmen-
ším o vědomou	nedbalost, protože zaměstnankyně pracovala u zaměstnavatele už více 
než 3 roky a musela si tedy být dobře vědoma, jakou práci a v jaké kvalitě má odvádět. Jestliže 
na výtky ze strany zaměstnavatele nereagovala a pracovala pořád se stejnými nedostatky, šlo 
v jejím případě už o zaviněné	porušování	povinností,	protože	svým	jednáním	vědomě	
porušovala	povinnost	řídit	se	pokyny	zaměstnavatele, které byly dány v souladu s práv-
ními předpisy.

Obecně tedy mají neuspokojivé pracovní výsledky místo tam, kde se zaměstnanec vytý-
kaným jednáním nedopouští zaviněného porušování svých pracovních povinností. Protože 
hranice mezi uvedeným je ale opravdu velice neostrá, lze v praxi spíše doporučit, aby zaměst-
navatel ve výzvách a ve výpovědi popsal dostatečně podrobně a nezaměnitelně vytýkaný sku-
tek a nesoustředil se až tak na jeho právní kvalifikaci. Právní kvalifikace, tedy podřazení skutku 
pod konkrétní výpovědní důvod, je věcí soudu, který kvalifikací ze strany zaměstnavatele 
beztak není vázán, což Nejvyšší soud v tomto rozhodnutí také potvrdil.

DORUČOVÁNÍ VÝZVY K NÁSTUPU DO PRÁCE
Rozsudek	Nejvyššího	soudu	ČR	ze	dne	24.	ledna	2017,	sp.	zn.	21	Cdo	4689/2016
(dostupný na www.nsoud.cz)

Z hlediska skutkového stavu bylo v projednávané věci (mimo jiné) soudy zjištěno, že žalo-
vaný, který pracoval u žalobkyně jako vedoucí výroby, byl v období od 21. ledna 2014 
do 27. května 2014 v pracovní neschopnosti a že dne 28. května 2014 se žalovaný dosta-
vil do práce, žalobkyně mu však nepřidělovala práci. Tvrzení žalobkyně, že by žalovaný 
čerpal v době od 28. května 2014 do 17. června 2014 dovolenou, nebylo podle soudů 
prokázáno. Žalobkyně zaslala žalovanému dopis ze dne 6. srpna 2014 označený jako 
„výzva k nástupu do zaměstnání“, v němž mu sdělila, že porušuje své povinnosti vyplý-
vající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, neboť po skončení dovolené 
trvající od 28. května 2014 do 17. června 2014 nenastoupil od 18. června 2014 do práce, 
v němž žalobkyně vyzvala žalovaného k nástupu do práce a v němž žalobkyně upozorni-
la žalovaného, že s ním rozváže pracovní poměr výpovědí podle ustanovení § 52 písm. g) 
zákoníku práce nebo okamžitým zrušením, jestliže nejpozději dne 15. srpna 2014 opět 
nenastoupí do práce. Dopisem ze dne 20. srpna 2014 žalobkyně sdělila žalovanému, že  
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mu dává výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce; 
výpověď odůvodnila tím, že se žalovaný „dopustil opakovaného porušování povinností 
vyplývajících ze zákoníku práce“, když se i přes opakované výzvy (telefonické a písemné) 
nedostavil do práce, čímž u něj vznikla dlouhodobá neomluvená absence. Pracovní po-
měr účastníků skončil na základě této výpovědi z pracovního poměru dnem 31. říj-
na 2014.

V projednávané věci je nepochybné, že dopis	žalobkyně	ze	dne	6.	srpna	2014	
neobsahuje	ani	právní	jednání,	ani	tzv.	faktické	jednání,	které	by	směřovalo	
ke	vzniku,	změně	nebo	skončení	pracovního	poměru	účastníků. I když se v do-
pise hovoří o možnosti rozvázání pracovního poměru (výpovědí podle ustanovení § 52 
písm. g) zákoníku práce nebo okamžitým zrušením), nebylo upozornění v něm obsažené 
hmotněprávním předpokladem pro podání výpovědi z pracovního poměru; upozornění 
na možnost výpovědi je totiž – jak nepochybně vyplývá již ze znění ustanovení § 52 
písm. g) zákoníku práce – hmotněprávním předpokladem pro takové rozvázání pracov-
ního poměru, které může zaměstnavatel dát zaměstnanci pro soustavné méně závažné 
porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, 
a o takový případ v dopise ze dne 6. srpna 2014 nešlo.

Ostatně, soudy dospěly ke skutkovému závěru, že žalovaný v době od 28. května 2014 
nepracoval pro překážku v práci na straně zaměstnavatele a že proto bylo na žalobkyni, 
aby – k tomu, aby takováto překážka v práci odpadla – žalovaného vyzvala k nástupu 
do práce. Nepracuje-li	zaměstnanec	pro	překážky	v	práci	na	straně	zaměstna-
vatele,	je	nepochybné,	že	výzva	zaměstnavatele	adresovaná	zaměstnanci	k	opě-
tovnému	nástupu	do	práce	není	(a	nemůže	být)	písemností,	která	by	se	týkala	
vzniku,	změn	nebo	skončení	pracovního	poměru	účastníků.

Komentář
Zákoník práce upravuje v § 334 a násl. velice striktní a v praxi někdy nesplnitelná pravi-
dla pro doručování písemností. Jediným štěstím je, že tato pravidla se nepoužijí pro všech-
ny písemnosti, ale pouze pro písemnosti vypočtené v § 334 odst. 1 zákoníku práce. Těmito 
 písemnostmi jsou písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo 
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvolání z pracovního místa vedoucího za-
městnance, důležité písemnosti týkající se odměňování, jimiž jsou mzdový výměr nebo plato-
vý výměr, a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.

Nejistotu v praxi vzbuzuje kategorie písemností týkajících se vzniku, změn a skončení pra-
covního poměru, neboť tato kategorie není vymezena přesným výčtem a vznikají proto spory, 
jaké písemnosti se sem řadí.

V komentovaném rozsudku Nejvyšší soud řešil situaci, kdy zaměstnanec po delší pracovní 
neschopnosti nenastoupil zpět do práce (soudy dovodily, že pro překážku v práci na straně 
zaměstnavatele, který odmítl zaměstnanci práci přidělovat). Zaměstnavatel jej následně vyzval 
k nástupu do práce, avšak výzva nebyla doručena postupem podle § 334 a § 336 zákoníku 
práce.

Nejvyšší soud za těchto okolností dovodil, že výzva	zaměstnavatele	nemusela	být	
doručována	postupem	podle	zákoníku	práce,	neboť	se	podle	svého	obsahu	netý-
kala	vzniku,	změn	ani	skončení	pracovního	poměru. Výzvou zaměstnavatel směřoval 
pouze k tomu, aby zaměstnanec po odpadnutí překážky v práci nastoupil znovu do práce. 
Skutečnost, že výzva obsahovala rovněž upozornění, že při trvající neomluvené absenci bude 
zaměstnanci dána výpověď či s ním okamžitě zrušen pracovní poměr, není pro toto posouzení 
rozhodující.

Výzvu tedy stačilo doručit zaměstnanci při dodržení obecných pravidel vyplývajících 
z § 570 a násl. občanského zákoníku, podle nichž právní jednání působí vůči nepřítomnému 
od okamžiku, kdy mu dojde. Zaměstnavatel musí mít na paměti, že v případě soudního sporu 
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musí prokázat, že písemnost zaměstnanci doručil, a měl by proto písemnost zaslat přinej-
menším doporučeně a na poslední známou adresu. Není však nutné doručovat písemnost 
tzv. na dodejku ani poučovat zaměstnance o následcích nepřevzetí písemnosti.

ODVOLÁNÍ ŘEDITELE ŠKOLY JMENOVANÉHO NA DOBU 
NEURČITOU A NÁSLEDNĚ NA DOBU URČITOU
Rozsudek	Nejvyššího	soudu	ČR	ze	dne	21.	února	2017,	sp.	zn.	21	Cdo	3322/2016
(dostupný na www.nsoud.cz)

Byl-li	ředitel	školy, který byl jmenován na toto vedoucí pracovní místo před 1. led-
nem 2012 na dobu neurčitou a jehož výkon práce na tomto pracovním místě skončil 
dnem uvedeným v ustanovení čl. II bodu 5 zákona č. 472/2011 Sb., na základě konkurs-
ního řízení vyhlášeného zřizovatelem podle ustanovení § 166 odst. 2 školského zákona 
ve znění účinném od 1. ledna 2012 do 30. dubna 2015 jmenován	(se	svým		souhlasem)	
na	vedoucí	pracovní	místo	ředitele	školy	na	období	6	let	bezprostředně	násle-
dující	po	dni,	kdy	mu	výkon	práce	na	tomto	vedoucím	pracovním	místě	skončil	
podle ustanovení čl. II bodu 5 zákona č. 472/2011 Sb., jeho pracovní poměr neskončil,	
ale	jmenováním	na	vedoucí	pracovní	místo	na	dobu	6	let	se	změnil	na	pracovní	
poměr	na	dobu	určitou, neboť školský zákon ve znění účinném od 1. ledna 2012 
do 30. dubna 2015 umožňoval zaměstnanci, který byl na vedoucí pracovní místo ředitele 
školy jmenován po 31. prosinci 2011 (podle ustanovení § 166 odst. 2 školského zákona 
ve znění účinném od 1. ledna 2012 do 30. dubna 2015), výkon práce na tomto vedoucím 
pracovním místě – jak nepochybně vyplývá z ustanovení § 166 odst. 3 školského zákona 
ve znění účinném od 1. ledna 2012 do 30. dubna 2015 – pouze v pracovním poměru 
na dobu určitou.

Zřizovatel	mohl	ředitele	školy	v	průběhu	doby	trvání	pracovního	poměru	
na	dobu	určitou	odvolat	z	vedoucího	pracovního	místa	z	důvodu	závažného	
porušení	nebo	neplnění	právních	povinností	vyplývajících z jeho činností, úkolů 
a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitele, které bylo zjištěno zejména inspekční 
činností České školní inspekce nebo zřizovatelem, nebo – z jakéhokoli důvodu nebo i bez 
uvedení důvodu – navrhla-li jeho odvolání školská rada nebo Česká školní inspekce. 
Za	stejných	podmínek	mohl	být	odvolán	z	vedoucího	pracovního	místa	i	ředitel	
školy,	který	byl	podle	ustanovení	§	166	odst.	2	školského	zákona	ve	znění	účin-
ném	od	1.	ledna	2012	do	30.	dubna	2015	na	základě	zřizovatelem	vyhlášeného	
konkursního	řízení	jmenován	na	vedoucí	pracovní	místo	ředitele	školy	na	období	
6	let	bezprostředně následující po skončení výkonu práce na tomto pracovním místě 
podle ustanovení čl. II bodu 5 zákona č. 472/2011 Sb. a jehož pracovní poměr se tímto 
jmenováním – jak vyplývá z výše uvedeného – změnil na pracovní poměr na dobu určitou.

Komentář
Komentovaný rozsudek se týká ředitelky školy, která byla jmenována na vedoucí pracovní 
místo před koncem roku 2011. Tehdejší právní úprava umožňovala, aby byl ředitel školy jme-
nován na pracovní místo na dobu neurčitou. Situace se s účinností od 1. ledna 2012 změnila 
a až do 30. dubna 2015 platilo, že ředitel školy je jmenován do pracovního poměru na dobu 
určitou v délce 6 let. Zároveň bylo stanoveno, k jakému datu zanikne funkce ředitele osobám, 
které tuto funkci vykonávaly ke konci roku 2011.

V komentované věci byla ředitelka od data, kdy by jí zanikla funkce, jmenována znovu ře-
ditelkou, tentokrát však podle tehdejší aktuální právní úpravy do pracovního poměru na dobu 
určitou v délce 6 let. Následně byla ředitelka po necelých 3 letech z funkce odvolána. Proti 
tomuto odvolání se bránila s poukazem na to, že tehdejší znění školského zákona umožňovalo 
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odvolat z funkce ředitele školy jmenovaného na dobu určitou, avšak ona měla pracovní poměr 
sjednán na dobu neurčitou a nové jmenování na tom nic neměnilo.

Nejvyšší soud argumentaci ředitelky nevyslyšel a dovodil, že nové	jmenování	na	ve-
doucí	místo	ředitele	školy	učiněné	po	1.	lednu	2012	je	nutno	vykládat	jako	změnu	
pracovního	poměru	tak,	že	se	původně	sjednaný	pracovní	poměr	na	dobu	neurči-
tou	ze	zákona	mění	na	pracovní	poměr	na	dobu	určitou. Nejvyšší soud naopak odmítl 
argumentaci, podle níž bylo na dobu určitou provedeno pouze jmenování na pracovní místo 
ředitele školy a po uplynutí této doby, případně odvolání či vzdání se vedoucího místa, pra-
covní poměr pokračuje a je potřeba se dohodnout na dalším pracovním zařazení.

Znovu se tedy potvrdila tvrdost právní úpravy účinné od 1. ledna 2012 do 30. dubna 2015, 
podle níž ředitelé škol, a to i ti, kteří dříve pracovali v pracovním poměru na dobu neurčitou, 
byli zaměstnáni v pracovním poměru na dobu určitou a uplynutím funkčního období auto-
maticky končil i jejich pracovní poměr.

Je ovšem nutno dodat, že zákonodárce tuto tvrdost v mezidobí již odstranil a relevantní 
právní úpravu změnil, a to novelou školského zákona  provedenou zákonem č. 82/2015 Sb. 
s účinností od 1. května 2015. Podle aktuálních pravidel je tedy ředitel	školy	zaměstnán	
zásadně	v	pracovním	poměru	na	dobu	neurčitou (není-li sjednáno jinak) a	jmenován	
do	funkce	na	šestileté	funkční	období	s	tím,	že	k	jeho	skončení	může	být	zřizovate-
lem	školy	odvolán	a	na	jeho	místo	může	být	vyhlášen	konkurs. Není-li ředitel odvolán, 
pokračuje automaticky ve funkci na další šestileté období. Je-li ředitel odvolán, jeho pracovní 
poměr tím nekončí a zaměstnavatel vůči němu musí postupovat v souladu s § 73a zákoníku 
práce, tedy zejména nabídnout mu další (jiné) pracovní zařazení.

ODPOVÍDÁME NA DOTAZY ČTENÁŘŮ
MINIMÁLNÍ MZDA U PŘIVÝDĚLKU
Zaměstnáváme důchodce na úklid ve společných prostorách domů. Jedná se o dohodu 
o provedení práce, ve které je stanovena hodinová mzda s maximálním počtem odpracova-
ných hodin 300 za rok. Platí i u takového „přivýdělku“ – dohody o provedení práce minimální 
sazba zaručené mzdy, tzn. 66 Kč za hodinu, nebo lze stanovit dohodou jakoukoliv mzdu, 
tedy třeba i nižší?

D. V., Rožnov pod Radhoštěm


