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Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY
PRÁVO NA ODSTUPNÉ PŘI ODVOLÁNÍ Z FUNKCE

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne  25. července 2017, sp. zn. 21 Cdo 554/2017
(dostupný na www.nssoud.cz)

Ustanovení § 67 odst. 1 zákoníku práce je právní úpravou relativně kogentní v tom 
smyslu, že zakazuje, aby zaměstnanci bylo poskytnuto při rozvázání pracovního poměru 
z důvodů v něm vyjmenovaných nižší odstupné, než kolik činí trojnásobek (dvanáctinásobek) 
průměrného výdělku. V tomto směru tedy zákon stanoví ve prospěch zaměstnance určité mi-
nimální standardy pro případ skončení pracovního poměru. Poskytování odstupného při 
rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem však může být – na rozdíl od právní 
úpravy poskytování odstupného účinné do 31. prosince 2006 – upraveno (způsobem uve-
deným v ustanovení § 2 odst. 2 zákoníku práce) odchylně od zákona, bude-li tím 
založeno právo zaměstnance na odstupné v dalších případech (z jiných důvodů), 
než které jsou zákonem stanoveny (vypočteny v ustanovení § 67 odst. 1 zákoníku práce) 
(k tomu srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. prosince 2012 sp. zn. 21 Cdo 613/2011 
uveřejněný pod č. 148 v časopise Soudní judikatura, roč. 2013). Skutečnost, že zaměst-
nanci nenáleží odstupné na základě ustanovení § 67 odst. 1 zákoníku práce, proto 
ještě neznamená, že mu na něj nemohlo vzniknout právo jinak – například na zá-
kladě dohody zaměstnance a zaměstnavatele (ať už výslovné, nebo konkludentní 
– srov. § 18 zákoníku práce a § 35 odst. 1 občanského zákoníku) nebo na základě vnitř-
ního předpisu. Na odstupné proto může vzniknout – je-li to dohodnuto ve smlouvě nebo 
stano veno vnitřním předpisem – právo i zaměstnanci, kterému byla dána výpověď z pracov-
ního poměru podle ustanovení § 73 odst. 6 věty třetí zákoníku práce ve spojení s ustanove-
ním § 52 písm. c) zákoníku práce poté, co byl odvolán z vedoucího pracovního místa, aniž by 
toto místo bylo zrušeno, stejně jako zaměstnanci, jehož pracovní poměr založený jmenová-
ním na dobu určitou skončil odvoláním z vedoucího pracovního místa podle ustanovení § 73 
odst. 6 části první věty za středníkem zákoníku práce. O plnění bez právního důvodu, 
a tedy o bezdůvodné obohacení, které by zaměstnanec byl povinen  zaměstnavateli 
vydat (srov. § 324 zákoníku práce a § 451 občanského zákoníku), by šlo jen v případě, kdy 
by zaměstnanci bylo poskytnuto odstupné, aniž by nárok na toto plnění  vyplýval 
ze zákona, smlouvy (dohody) nebo vnitřního předpisu a jestliže zaměstnanec věděl 
nebo musel z okolností předpokládat, že jde o částku nesprávně určenou nebo 
omylem vyplacenou (srov. § 331 zákoníku práce); rozhodné skutečnosti týkající se nedo-
statku „dobré víry“ zaměstnance je přitom povinen tvrdit a za řízení prokázat zaměstnavatel.
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Komentář

Zaměstnanec působil u zaměstnavatele (příspěvkové organizace) jako ředitel. Z této po-
zice byl následně odvolán a následně mu byla dána výpověď pro tzv. fi kci nadbytečnosti, 
tedy v návaznosti na odvolání z vedoucího pracovního místa. Zaměstnavatel v této souvis-
losti vyplatil zaměstnanci odstupné a teprve následně si uvědomil, že při výpovědi pro fi kci 
nadbytečnosti odstupné ze zákona nenáleží (ledaže se pracovní místo zastávané odvolaným 
zaměstnancem ruší), a požadoval, aby mu zaměstnanec odstupné vrátil.

Zaměstnanec toto však odmítl a poukazoval na to, že odstupné dostal v souladu s výpo-
vědí a v dobré víře. Obecné soudy se přiklonily na stranu zaměstnavatele, když dovodily, že 
zaměstnanec neměl podle zákoníku práce na odstupné nárok, čehož si musel být vědom, 
a proto odstupné představuje bezdůvodné obohacení, které je zaměstnanec povinen vrátit.

Nejvyšší soud k dovolání zaměstnance nejdříve potvrdil, že nárok na odstupné 
ze  zákona nevzniká, je-li dána výpověď pro fi kci nadbytečnosti, tedy po odvolání 
z vedoucího pracovního místa, ledaže by se toto pracovní místo rušilo.

Na rozdíl od obecných soudů však Nejvyšší soud doplnil, že nárok na odstupné může 
vzniknout i jinak než jen podle zákoníku práce. Současná právní úprava totiž stanoví jen 
minimální nároky na odstupné, a to jak pokud jde o okruh případů, v nichž se odstupné musí 
poskytnout, tak pokud jde o minimální výši. Odstupné tedy může být poskytováno i v jiných 
případech nebo ve vyšší výši.

Právním důvodem poskytnutí takového odstupného je zpravidla kolektivní smlouva, 
vnitřní předpis zaměstnavatele nebo i individuální dohoda mezi zaměstnancem a za-
městnavatelem. Tato dohoda nemusí mít podle Nejvyššího soudu nezbytně písemnou formu, 
ale může být i ústní nebo konkludentní (mlčky učiněná).

Proto než soudy učiní závěr, že vyplacené odstupné je bezdůvodným obohacením, musí 
zkoumat nejen to, zda nárok na odstupné plyne ze zákona, ale též to, zda nárok na odstupné 
nezakládá vnitřní předpis, smlouva či dohoda, a následně zda byl zaměstnanec při přijetí 
odstupného v dobré víře.

Názor vyjádřený Nejvyšším soudem lze považovat za správný a zaměstnavatel musí být 
při přiznávání či vyplácení odstupného opatrný. Jakmile totiž odstupné, na něž neplyne 
nárok ze zákona, zaměstnanci (byť omylem) ve výpovědi přizná a vyplatí mu ho, jeho zpětné 
vymáhání po zaměstnanci může být velmi komplikované (a vždy bude časově omezené). I zde 
tedy platí oblíbená zásada „dvakrát měř a jednou řež“.

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