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

Zákoník práce zaměstnavatelům umožňuje, aby oceňovali kvalitní pracovní výkony svých 
zaměstnanců a odměňovali je různými formami variabilních složek odměny, ať už jde o různé 
bonusy, osobní ohodnocení, provize, prémie nebo osobní příplatky či odměny. Ne každý 
zaměstnanec jde ovšem svým přístupem k práci příkladem ostatním a tyto variabilní složky 
odměny si zaslouží. Naopak zaměstnavatelé mají leckdy tendenci sankcionovat zaměstnance 
za to, že jejich pracovní výkony neodpovídají požadovaným standardům nebo že při práci 
porušují své povinnosti, například na pracovišti kouří, nepoužívají osobní ochranné pracovní 
prostředky, nechovají se adekvátně k zákazníkům apod.

Někteří zaměstnavatelé přistupují i k tomu, že v pracovních smlouvách sjednávají nebo 
vnitřními předpisy (pracovními řády) stanovují smluvní pokuty a pokutové řády. Jejich obsa-
hem bývá katalog pokut, které zaměstnanci mohou být uloženy, dopustí-li se jednání popsa-
ného v takovém pokutovém řádu. Jsou však takové smluvní pokuty a pokutové řády platné 
a vymahatelné? Právě tato oblast bude předmětem výkladu na následujících stranách.

SMLUVNÍ POKUTA V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
Především je třeba uvést, že není pokuta jako pokuta. Ukládání pokut je totiž pravomoc, 
která je typická pro veřejnoprávní vztahy, tedy vztahy mezi orgány veřejné moci a jejich ad-
resáty, a vždy je založena zákonem, který stanoví, za jaké jednání může orgán veřejné moci 
uložit pokutu a v jaké výši. Veřejnoprávní vztahy jsou totiž vystavěny na tzv. vrchnostenském 
základě.

PŘÍKLAD 1
Příslušná ustanovení zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen „zákon o inspekci práce“), definují, jaké jednání zaměstnavatele se považuje 
za přestupek a jakou pokutu za ně lze uložit. Výše pokuty je vždy uvedena jako maxi-
mální a liší se podle typové závažnosti přestupku od 100 000 Kč až do 10 000 000 Kč. 
O těchto přestupcích a uložení odpovídajících pokut rozhodují v prvním stupni oblastní 
inspektoráty práce.

Vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem upravené zákonem 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník 
práce“), jsou však vztahy soukromoprávními, v nichž jsou si účastníci zásadně rovni 
a jeden není nadřazen druhému. Závislá práce je sice vykonávána ve vztahu nadřízenosti 
zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jde však pouze o nadřízenost a podřízenost 
organizační. Zákoník práce (ani jiný právní předpis) neumožňuje zaměstnavateli, aby zaměst-
nance pokutoval tak, jako to činí správní orgány.
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Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“), který se na pracovněprávní vztahy použije podpůrně, nicméně upravuje smluvní 
pokutu (§ 2048 až § 2052 občanského zákoníku), kterou lze dohodnout jako způsob utvr-
zení dluhu. Toto ustanovení se však v pracovněprávních vztazích použije jen v rozsahu 
přípustném podle zákoníku práce. Zákoník práce přitom finanční postihy zaměstnanců 
výslovně upravuje ve dvou ustanoveních:

 § 346b odst. 1 zákoníku práce zakazuje zaměstnavateli, aby ukládal zaměstnanci za 
porušení povinnosti peněžní postihy nebo je od něj požadoval;

 § 346d odst. 7 zákoníku práce stanoví, že smluvní pokuta smí být ujednána, jen 
stanoví-li to zákoník práce. Ten tak stanoví v jediném případě, a to je smluvní pokuta 
sjednaná pro případ porušení závazku zaměstnance z konkurenční doložky.
K odchylkám od těchto pravidel se přitom podle § 346e zákoníku práce nepřihlíží.
Výše uvedené tedy znamená, že jakékoliv smluvní pokuty, ať už sjednané mezi za-

městnancem a zaměstnavatelem, nebo stanovené jednostranně zaměstnavatelem, 
jsou (až na výše uvedenou výjimku) nicotné a nelze je uplatnit. Je zcela nerozhodné, jak je 
pokuta nazvána, zda jde o smluvní pokutu, o „negativní bonus“, o „zápornou složku mzdy“ atd. 
Nepřípustný bude tedy jakýkoliv finanční postih uplatněný zaměstnavatelem vůči zaměstnanci, 
neboť se bude jednat o porušení výše popsaných ustanovení zákoníku práce.

PŘÍKLAD 2
Zaměstnavatel v pracovním řádu stanoví, že za každé porušení zákazu kouření bude za-
městnanci udělena pokuta ve výši 500 Kč. Takové ustanovení pracovního řádu je nicotné 
a nepřihlíží se k němu. Pokutu nelze zaměstnanci platně uložit. Na situaci by se vůbec nic 
nezměnilo, ani kdyby tato pokuta byla se zaměstnancem sjednána v pracovní smlouvě.

Tato právní úprava přitom beze změn platí od 1. ledna 2012. Do té doby zákoník práce 
výslovně smluvní pokuty nezakazoval, což vedlo k publikaci kontroverzních názorů, podle 
nichž v pracovněprávních vztazích „splnění každého dluhu lze utvrdit smluvní pokutou“1, 
neboť právní úprava „nevylučuje pokuty založené na smluvním ujednání, ale pokuty, kterými 
by byl zaměstnanec postižen z jednostranného rozhodnutí zaměstnavatele.“2 Podle názoru 
autora byly nicméně smluvní pokuty v pracovním právu zakázány i před 1. lednem 2012, při-
čemž tento zákaz plynul z § 13 odst. 2 písm. f) a g) zákoníku práce3, jakož i z obecných zásad 
pracovního práva, zejména zásady zvláštní zákonné ochrany zaměstnance.

CO KDYŽ ZAMĚSTNAVATEL POKUTU PŘESTO UPLATNÍ?
Z výše uvedeného výkladu vyplývá, že nelze platně sjednat nebo stanovit smluvní po-
kutu v pracovněprávních vztazích (až na zajištění závazku z konkurenční doložky). Logicky se 
proto nabízí otázka, co se stane, pokud zaměstnavatel pokutu i přesto uplatní?

Takový postup zaměstnavateli rozhodně nelze doporučit. To, že se ke smluvní pokutě ne-
přihlíží, totiž znamená, že ujednání o smluvní pokutě je nicotné, a jak soudy, tak správní or-
gány včetně orgánů inspekce práce budou k situaci přistupovat tak, jako by nárok na smluvní 
pokutu vůbec nebyl sjednán.

1  BEZOUŠKA, P. in HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 73.
2  Tamtéž, s. 74.
3  Příslušná ustanovení zněla: „Zaměstnavatel:
  f)  nesmí zaměstnanci za porušení povinnosti vyplývající mu z pracovněprávního vztahu ukládat 

peněžní postihy ani je od něho požadovat; to se nevztahuje na škodu, za kterou zaměstnanec 
odpovídá,

  g)  nesmí požadovat ani sjednat zajištění závazku v pracovněprávním vztahu, s výjimkou konkurenční 
doložky a srážek z příjmu z pracovněprávního vztahu“.
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Zpravidla tak dojde k tomu, že v důsledku uplatnění smluvní pokuty zaměstnavatel 
nevyplatí zaměstnanci část mzdy nebo platu. Zaměstnavatel pak ponese všechny 
negativní následky s tím spojené:
 podle § 1968 a násl. občanského zákoníku bude zaměstnavatel v prodlení s výplatou 

mzdy/platu, neboť ji nevyplatil řádně a včas. Zaměstnanci proto vznikne právo požado-
vat zákonný úrok z prodlení (§ 1970 občanského zákoníku);

 podle § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce vznikne zaměstnanci uplynutím 15 dnů od 
období splatnosti mzdy/platu právo okamžitě zrušit pracovní poměr a s tím spojené 
právo požadovat náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, kte-
rá odpovídá délce výpovědní doby (tedy za dva měsíce, nebyla-li sjednána delší výpovědní 
doba);

 zaměstnavatel se rovněž dopustí přestupku na úseku odměňování podle 
§ 13 odst. 1 písm. c) nebo § 26 odst. 1 písm. c) zákona o inspekci práce, za nějž hrozí 
zaměstnavateli pokuta až do výše 2 000 000 Kč; a konečně

 pokud by zaměstnanci vznikla nevyplacením části mzdy/platu škoda, může zaměstnanec 
požadovat náhradu škody po zaměstnavateli, a to v plné výši na základě povinnosti 
zaměstnavatele nahradit zaměstnanci škodu podle § 265 odst. 2 zákoníku práce.

PŘÍKLAD 3
Okolnosti jako v příkladu 2. Zaměstnanec je v určitém měsíci dvakrát přistižen při kouření 
na pracovišti, a zaměstnavatel mu proto uloží pokutu ve výši 1 000 Kč. Vyplatí tak za-
městnanci mzdu o 1 000 Kč nižší, než na jakou zaměstnanci vznikl nárok. Zaměstnanec 
v takovém případě může požadovat doplacení dlužné mzdy včetně úroku z prodlení, 
může za zákonem stanovených podmínek okamžitě zrušit pracovní poměr a požadovat 
sankční náhradu mzdy a může se i obrátit na oblastní inspektorát práce s podnětem 
k provedení kontroly u zaměstnavatele.

KDY LZE MEZI ZAMĚSTNAVATELEM A ZAMĚSTNANCEM 
PLATNĚ SJEDNAT SMLUVNÍ POKUTU?
Výše popsané důsledky nenastanou jen ve dvou případech, kdy je možné podle příslušných 
právních předpisů smluvní pokutu sjednat. První z nich byl již naznačen a je jím smluvní po-
kuta sjednaná v konkurenční doložce. Ta se opírá o výslovnou úpravu v § 310 odst. 3 zá-
koníku práce a je možné ji sjednat k zajištění závazku zaměstnance dodržovat konkurenční 
doložku.4

Druhým případem, či lépe skupinou případů, jsou smluvní pokuty sjednané tam, kde 
nejde o pracovněprávní vztah. Smluvní pokuta je totiž zakázána jen ve vztazích, které se 
řídí zákoníkem práce. Jakmile se určitý vztah neřídí zákoníkem práce, jde o vztah občansko-
právní a podmínky sjednání smluvní pokuty se řídí občanským zákoníkem.

K rozlišení těchto vztahů lze odkázat na judikaturu Nejvyššího soudu, podle níž „za pra-
covněprávní nelze ovšem považovat takové vztahy, které postrádají časový, místní 
a zejména věcný (vnitřní účelový) poměr k výkonu závislé práce, jako například nájem 
služebního bytu zaměstnavatele zaměstnancem, půjčku poskytnutou zaměstnavatelem za-
městnanci apod.“5

4  V podrobnostech lze ke konkurenční doložce odkázat na samostatný článek. Viz VRAJÍK, M. Konku-
renční doložka v pracovním právu. Praktická personalistika, 2017, č. 11–12, s. 22 a násl.

5  Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. prosince 2014, sp. zn. 21 Cdo 385/2014, uveřejněné 
pod č. R 61/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostup-
né na www.nsoud.cz.
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Tyto vztahy, a to i když jsou sjednány mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, se neřídí 
zákoníkem práce, ale občanským zákoníkem, a proto v nich lze sjednat smluvní pokutu za 
podmínek stanovených občanským zákoníkem.

PŘÍKLAD 4
Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci zápůjčku ve výši 50 000 Kč, aby si zaměstnanec 
mohl koupit vybavení domácnosti. Zaměstnanec se zaváže zapůjčené prostředky zaměst-
navateli vrátit ve 20 splátkách ve výši 2 500 Kč každá. Dodržení splátkového kalendáře je 
možné zajistit smluvní pokutou.

I v těchto případech nemůže být smluvní pokuta uložena jednostranně pokutovým 
řádem vydaným zaměstnavatelem, ale vždy musí být sjednána v individuální dohodě mezi 
zaměstnancem a zaměstnavatelem. Občanský zákoník od 1. ledna 2014 již netrvá na tom, 
aby byla smluvní pokuta sjednána písemně, ale lze to pochopitelně doporučit, aby se za-
městnavatel neocitl v důkazní nouzi, bude-li zaměstnanec sjednání smluvní pokuty následně 
rozporovat.

Rovněž v těchto případech pak nelze smluvní pokutu bez dalšího srazit zaměstnanci 
ze mzdy či platu. Každá srážka ze mzdy, která neplyne přímo ze zákona, musí být podlo-
žena dohodou o srážkách ze mzdy. Lze tak jen doporučit, aby dohoda o smluvní pokutě byla 
podepřena i dohodou o srážkách ze mzdy, podle níž bude zaměstnavatel oprávněn smluvní 
pokutu srážet ze mzdy či platu zaměstnance.

Nárok na smluvní pokutu může zaměstnavatel rovněž jednostranně započíst proti po-
hledávce na mzdu či plat, avšak i zde za podmínek stanovených pro započtení jak v § 144a 
odst. 4 zákoníku práce6, tak v občanském zákoníku.7

PŘÍKLAD 5
Okolnosti jako v příkladu 4. Zaměstnanec nezaplatí řádně a včas jednu splátku zápůjčky, 
a zaměstnavatel si proto jak tuto splátku, tak související smluvní pokutu srazí jedno-
stranně ze mzdy zaměstnance. Takové jednání je nepřípustné a zaměstnavatel se tím 
dopouští přestupku na úseku odměňování (provedení srážky ze mzdy bez dohody o sráž-
kách ze mzdy), za což mu hrozí pokuta až do výše 2 000 000 Kč.

Správně měl zaměstnavatel zaměstnance vyzvat k zaplacení smluvní pokuty, a teprve 
pokud zaměstnanec smluvní pokutu nezaplatí, měl přistoupit k započtení pohledávek 
(ovšem při splnění zákonných podmínek). Druhou variantou by bylo sjednat ve smlouvě 
o zápůjčce vedle splátkového kalendáře a smluvní pokuty také dohodu o srážkách ze 
mzdy, kterou by byly pokryty jak jednotlivé splátky, tak případné smluvní pokuty.

CO S POKUTAMI ULOŽENÝMI ZAMĚSTNAVATELI?
Výše popsaná omezení tedy prakticky zaměstnavateli znemožňují, aby za trvání pracovně-
právního vztahu zaměstnance pokutoval za porušení jeho povinností z pracovněprávního 
vztahu. Zaměstnavatel se tím dostává do nezáviděníhodné pozice, neboť on poku-
tován být může, a to jak ze strany správních orgánů (například za porušení rozpočtové 

6  Podle tohoto ustanovení smí být započtení proti pohledávce na mzdu, plat, odměnu z dohody a ná-
hradu mzdy nebo platu provedeno jen za podmínek stanovených v úpravě výkonu rozhodnutí sráž-
kami ze mzdy v občanském soudním řádu.

7  Tyto podmínky vyplývají z § 1982 a násl. občanského zákoníku. Pro účely tohoto článku jmenuj-
me především okamžik započtení, neboť započíst lze pohledávky nejdříve v okamžiku, kdy věři-
teli vznikne právo požadovat uspokojení své vlastní pohledávky a současně právo plnit svůj dluh  
(tj. pohledávku svého dlužníka), a dále pak požadavek, podle něhož lze započíst jen pohledávky, 
které lze uplatnit před soudem a které nejsou nejisté nebo neurčité.
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kázně nebo za spáchání přestupku), tak ze strany zákazníků, je-li tak sjednáno (napří-
klad za příjezd zaměstnance – technika v nevhodném oblečení). Zaměstnavatelé proto mívají 
tendenci „přeúčtovat“ takto uložené pokuty svým zaměstnancům, kteří „za ně můžou“.

Ani v těchto případech není přípustné, aby zaměstnavatel požadoval po zaměst-
nanci smluvní pokutu. Může však, za podmínek stanovených zákoníkem práce, vymáhat 
po zaměstnanci náhradu způsobené škody. Zaměstnanec je totiž podle § 250 odst. 1 zá-
koníku práce povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným poruše-
ním povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
Zaměstnavatel však musí prokázat, že byly splněny všechny čtyři předpoklady pro vznik po-
vinnosti nahradit škodu. Těmito předpoklady jsou:
 porušení povinnosti ze strany zaměstnance. Toto bude zpravidla splněno, neboť za-

městnavateli bude pokuta uložena proto, že jeho konkrétní zaměstnanec se dopustil pro-
tiprávního jednání;

 vznik škody na straně zaměstnavatele. Tento předpoklad bude vždy splněn, protože 
škodou je i uložená pokuta, a to bez ohledu na to, zda jde o pokutu uloženou správními 
orgány, nebo o smluvní pokutu požadovanou zákazníkem, dodavatelem, odběratelem 
apod.;

 příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody. Tento předpoklad bude 
rovněž zpravidla splněn, neboť nebýt porušení povinnosti ze strany zaměstnance, nebyla 
by zaměstnavateli uložena pokuta. Problém nastává v případech, kdy je pokuta výsled-
kem protiprávního jednání více osob. Takové případy je třeba hodnotit vždy individuálně 
a zkoumat, čí porušení povinnosti mělo větší či menší vliv na následné uložení pokuty;

 zavinění alespoň ve formě nedbalosti. Tento předpoklad bude splněn u pokut uložených 
správními orgány, neboť tyto pokuty vyplývají ze zákona a zaměstnanec si tedy mohl 
a měl být vědom toho, že v důsledku jeho protiprávního jednání může být zaměstnavateli 
uložena pokuta. U smluvních pokut ukládaných zákazníky bude záležet na tom, nakolik je 
smluvní pokuta běžná a pro zaměstnance předvídatelná. Chce-li zaměstnavatel posílit 
svoji pozici, měl by zaměstnance prokazatelně proškolit a seznámit s tím, v ja-
kých případech mu může zákazník uložit smluvní pokutu a že tím zaměstnava-
teli vznikne škoda. Byl-li zaměstnanec seznámen s tím, že zaměstnavateli hrozí smluvní 
pokuta, a přesto porušil svou povinnost a uložení pokuty tím zapříčinil, bude jen obtížně 
tvrdit, že nejednal zaviněně.

PŘÍKLAD 6
Vedoucí zaměstnanec nařídí svému podřízenému práci přesčas v rozporu s pravidly v zá-
koníku práce tak, že podřízený odpracuje přesčas více než 8 hodin týdně v průměru 
za maximální vyrovnávací období. Tato skutečnost je následně zjištěna inspekcí práce 
a zaměstnavateli je uložena pokuta ve výši 75 000 Kč. Zaměstnavateli tím vznikla škoda 
v uvedené výši a tuto škodu je vedoucí zaměstnanec povinen nahradit, neboť ji způsobil 
porušením povinnosti ze své strany, a to porušením zaviněným z nedbalosti. Vedoucí 
zaměstnanec totiž měl a mohl vědět, jaké jsou maximální limity práce přesčas (a pokud 
nevěděl, mohl vznést dotaz na personální oddělení) a z titulu svého postavení měl zajis-
tit, aby byly tyto limity dodržovány.

PŘÍKLAD 7
Zaměstnavatel – bezpečnostní agentura se zabývá hlídáním objektů svých zákazníků. Ve 
smlouvě se zákazníkem, s níž zaměstnavatel své zaměstnance neseznámil, je sjednáno, 
že zaměstnanci bezpečnostní agentury nesmějí na pracovišti kouřit, a to pod pokutou ve 
výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zaměstnanec bezpečnostní 
agentury toto poruší a na pracovišti kouří. Zaměstnavateli je proto uložena smluvní po-
kuta ve výši 500 Kč. Tato pokuta je škodou na straně zaměstnavatele. Zaměstnanec však  
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 nemusí být povinen ji nahradit, neboť sice porušil povinnost (viz § 106 odst. 4 písm. e) 
zákoníku práce zakazující kouření na pracovištích) a zaměstnavateli vznikla škoda, avšak 
je sporné, zda zaměstnanec vznik škody zavinil, pokud nemohl očekávat, že zaměstnava-
teli bude uložena pokuta.

Zaměstnavatel by proto měl zaměstnance předem seznámit s tím, jaké z jeho povinností 
jsou zajištěny smluvními pokutami, a alespoň rámcově s jejich výší. Tím zajistí, že zaměst-
nanec věděl, že svým jednáním může způsobit zaměstnavateli škodu, a pokud přesto 
kouří na pracovišti, jedná ve vztahu ke způsobené škodě zaviněně.

LZE TEDY ZAMĚSTNANCE LEGÁLNĚ SANKCIONOVAT?
Uplatňování smluvních pokut může být pro některé zaměstnavatele velice lákavé, neboť 
„ceník“ pokut stanoví zaměstnavatel předem, jeho zavedení i uplatňování je administrativně 
jednoduché a pro zaměstnance je smluvní pokuta dostatečně citelným postihem. Jenže, jak 
bylo vysvětleno výše, v pracovněprávních vztazích nemají smluvní pokuty místo.

Zaměstnavatel ovšem nezůstává zcela bez prostředků a bez možností obrany vůči svým 
zaměstnancům. Pokud se zaměstnanci dopouští porušení svých pracovních povinností nebo 
obecně nepracují tak, jak zaměstnavatel požaduje, může zaměstnavatel podle zákoníku 
práce vybírat z následujících postupů:

 pokud jsou splněny předpoklady pro povinnost zaměstnance nahradit škodu (viz výše), 
může zaměstnavatel požadovat, aby zaměstnanec nahradil způsobenou škodu. 
Náhrada škody není zakázaný finanční postih;

 pokud zaměstnanec dosahuje neuspokojivých pracovních výsledků nebo pokud zaviněně 
porušuje své pracovní povinnosti, může zaměstnavatel postupovat podle § 52 písm. f) 
nebo g), případně § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce, tedy vyzvat zaměstnance k od-
stranění neuspokojivých pracovních výsledků, upozornit jej na možnost výpovědi 
z pracovního poměru, dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru nebo pra-
covní poměr okamžitě zrušit;

 vhodně nastavit podmínky pro variabilní složky mzdy či platu. To znamená, že při-
znání a výše variabilní složky odměny (například osobního ohodnocení) se odvíjí od pře-
dem stanovených faktorů, jako je například kvalita práce, dodržování povinností 
zaměstnance, řádné a včasné plnění pracovních úkolů atd., s tím, že zaměstnan-
ci, který nepracuje kvalitně nebo porušuje své povinnosti, nevznikne nárok na variabilní 
složku odměny, případně mu tento nárok nebude přiznán. Toto nastavení plní do jisté 
míry funkci smluvních pokut, ale na rozdíl od pokut či finančních postihů je v souladu se 
zákoníkem práce. Od pokut se totiž liší tím, že zaměstnavatel zde zaměstnanci přiznanou 
odměnu nebere (nekrátí), ale za předem definovaných podmínek zaměstnanci část odmě-
ny nepřizná.

PŘÍKLAD 8
Zaměstnavatel určí zaměstnancům variabilní složku mzdy – osobní ohodnocení ve 
výši 0 až 5 000 Kč měsíčně, přičemž určí, že přiznání a výše této složky mzdy závisí na 
úvaze zaměstnavatele, přičemž přihlédne především k tomu, jak zaměstnanec plnil své 
pracovní úkoly, zda neměl ve sledovaném období neomluvené absence, zda dodržo-
val své pracovní povinnosti apod. Zaměstnanec poruší zákaz kouření. Zaměstnavatel 
v takovém případě rozhodne o tom, že zaměstnanci se osobní ohodnocení nepřiznává, 
případně že se přiznává, ale v nižší než obvyklé výši. Takové jednání není ani smluvní 
pokutou, ani finančním postihem, ale přípustným rozhodováním o přiznání variabilní 
složky mzdy.

Dodejme však, že zaměstnavatel musí v takových případech vždy dodržovat povinnost 
zacházet se všemi zaměstnanci rovně a zákaz diskriminace. Rovněž není možné tímto  
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  způsobem „snížit“ mzdu zaměstnance natolik, že by nedosahovala ani příslušné nejnižší 
úrovně zaručené mzdy.

Vedle toho upravuje zákoník práce ještě některé specifické nástroje a postihy pro případ po-
rušení konkrétních povinností zaměstnance. Například jde o:
 krácení dovolené za neomluvené absence podle § 223 odst. 2 zákoníku práce;
 snížení nebo neposkytnutí náhrady mzdy či platu za porušení vybraných povinností 

v rámci režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle § 192 odst. 5 a 6 zákoníku 
práce;

 odložené vyplacení náhrady mzdy či platu při dočasné pracovní neschopnosti, nedo-
ručí-li zaměstnanec řádně a včas doklady stanovené pro uplatnění nároku na nemocenské 
podle § 193 zákoníku práce.
Uplatňování těchto nástrojů není sice tak administrativně jednoduché, a pro zaměstna-

vatele se tedy může zdát méně přitažlivé, ale na rozdíl od smluvních pokut jsou tyto nástroje 
a jejich uplatňování v souladu s právními předpisy.

ZÁVĚR
Smluvní pokuty a pokutové řády tedy nemají v pracovním právu až na úplné výjimky prostor. 
Zaměstnavatel by se proto měl vydávání pokutových řádů či sjednávání smluvních pokut 
vyvarovat. I když jsou takové řády vydány či pokuty sjednány, v praxi je nelze uplatnit ani 
vymoct. Naopak, uplatněním smluvní pokuty zaměstnavatel ohrožuje sám sebe, neboť ri-
skuje jak okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance, tak uložení pokut za 
přestupek na úseku odměňování ze strany orgánů inspekce práce.

Zaměstnavatelé by se proto měli orientovat spíše na zavedení adekvátní struktury odměňo- 
vání a variabilních složek odměny tak, aby byli zaměstnanci motivováni ke kvalitní práci a od-
razováni od porušování svých povinností.
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