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PORUŠOVÁNÍ PRACOVNÍCH POVINNOSTÍ NEBO NESPLŇOVÁNÍ 
POŽADAVKŮ PRO ŘÁDNÝ VÝKON PRÁCE
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. srpna 2017, sp. zn. 21 Cdo 5302/2016
(dostupný na www.nsoud.cz)

Je-li důvod výpovědi z pracovního poměru zaměstnavatelem skutkově vyme-
zen tak, že zaměstnanec nepravdivě informoval nadřízeného o výsledcích pro-
váděných inventur, zamlčoval, že schodky vznikající při prodeji zboží jsou 
pravidelně řádově vyšší než ty, o kterých informoval nadřízeného, vymyslel 
způsob, jakým zjištěné schodky vypořádával, kdy odpovědnost za jejich vznik 
přenášel na své podřízené, aniž by se sám na jejich vyrovnání podílel, vymyslel 
způsob, jakým byly schodky vyrovnávány bez toho, že by se o jejich existenci 
zaměstnavatel dozvěděl, a vytvořil systém prodeje zboží, kdy jeho převážnou 
tíhu přenášel na své podřízené, pak je z takového skutkového vylíčení důvodu 
výpovědi zřejmé, že zaměstnavatel zaměstnanci vytýká porušení povinností 
vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci uve-
dených v ustanovení § 301 zákoníku práce (zejména povinnosti spolupracovat s ostatní-
mi zaměstnanci a povinnosti řádně hospodařit s prostředky svěřenými zaměstnanci 
zaměstnavatelem, střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrá-
tou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele), 
popřípadě v ustanovení § 302 zákoníku práce, třebaže zaměstnavatel toto jednání 
zaměstnance ve výpovědi z pracovního poměru nesprávně právně kvalifikoval 
tak, že se jedná o důvod výpovědi podle ustanovení § 52 písm. f) zákoníku prá-
ce, neboť zaměstnanec nesplňuje bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro 
řádný výkon sjednané práce.

Přestože požadavky zaměstnavatele se (podle druhu vykonávané práce) mo-
hou – jak vyplývá z výše uvedeného – dotýkat mimo jiné též morálních kvalit za-
městnance, nelze žalovaným skutkově vymezený skutečný důvod výpovědi, 
kterým je jednání žalobkyně, v němž lze spatřovat porušení povinností vyplýva-
jících z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci, tedy výpovědní důvod 
podle § 52 písm. g) zákoníku práce, zaměňovat s výpovědním důvodem podle § 52 
písm. f) zákoníku práce a z jednání vytýkaného žalobkyni ve výpovědi  
a vykazujícího znaky porušení pracovních povinností „sekundárně“ konstruovat  
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výpovědní důvod spočívající v „nesplňování požadavků na morální a charakte-
rový profil vedoucího pracovníka“, a to již proto, že takový postup by ve svých dů-
sledcích vedl k obcházení zákona [zejména ustanovení § 58 zákoníku práce, v němž je 
stanovena jednak subjektivní lhůta v trvání dvou měsíců, a jednak objektivní lhůta v trvání 
jednoho roku, během nichž zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pro porušení 
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané 
práci nebo z důvodu, pro který je možné okamžitě zrušit pracovní poměr, přičemž mar-
ným uplynutím kterékoliv z těchto prekluzivních lhůt právo zaměstnavatele dát zaměst-
nanci výpověď podle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce zaniká (srov. § 330 zákoníku 
práce)].

Komentář
V komentovaném rozsudku se Nejvyšší soud opět zabýval rozhraničením, kdy může dát za-
městnavatel výpověď pro nesplňování požadavků pro řádný výkon práce a kdy výpověď pro 
porušování pracovních povinností. Mezi těmito výpovědními důvody bývá totiž v praxi velmi 
úzká spojitost a je mnohdy těžké je rozlišit, respektive bývají naplněny oba dva. Zaměstnanec 
totiž porušováním povinností může zároveň dávat najevo, že postrádá některé schopnosti či 
znalosti, které od něj zaměstnavatel oprávněně požaduje.

Nejvyšší soud v takovém případě dovodil, že vyplývá-li z výpovědi z pracovního po-
měru, že jejím důvodem je zaviněné porušování povinností zaměstnancem, je třeba 
takovou výpověď posoudit podle § 52 písm. g) zákoníku práce. V takovém případě se 
zaměstnavatel podle Nejvyššího soudu nemůže dovolávat toho, že zaměstnanec ze stejných 
důvodů rovněž nesplňuje požadavky zaměstnavatele pro řádný výkon práce. Velmi zjednodu-
šeně řečeno má tedy podle názoru Nejvyššího soudu výpovědní důvod podle § 52 písm. g) 
zákoníku práce „přednost“ před výpovědním důvodem podle § 52 písm. f) zákoníku práce.

Podle názoru autora je tento závěr přinejmenším problematický. Zákoník práce nevylu-
čuje, aby bylo zároveň naplněno více výpovědních důvodů, a nepřikazuje zaměstnavateli, zda 
a který z nich má vůči zaměstnanci využít. Typicky v případě vedoucích zaměstnanců musí tito 
disponovat manažerskými schopnostmi a dovednostmi, jako je vedení podřízených zaměst-
nanců, organizační dovednosti, komunikační schopnosti apod. Tyto vlastnosti tedy mohou 
podle názoru autora představovat požadavky pro řádný výkon práce, a to, že se jejich ne-
splňování navenek projevuje porušováním povinností, by nemělo ještě znamenat, že zaměst-
navatel musí jít cestou výpovědi pro porušování povinností namísto výpovědi pro nesplňování 
požadavků pro řádný výkon práce.

Takto striktní závěr by byl podle názoru autora na místě pouze v případech, v nichž by 
zaměstnavatel svým postupem zjevně obcházel prekluzivní lhůty pro dání výpovědi podle 
ustanovení § 58 zákoníku práce (což naznačil i Nejvyšší soud). Nicméně pokud Nejvyšší soud 
na svých závěrech setrvá, pak by zaměstnavatelé měli mít na paměti, že výpověď pro ne-
splňování požadavků pro řádný výkon práce lze zaměstnanci dát pouze v případě, 
že toto nesplňování požadavků nespočívá v zaviněném porušování pracovních po-
vinností. V takovém případě je totiž na místě rozvázat pracovní poměr výpovědí právě pro 
porušování povinností, a nikoliv z jiného důvodu.

BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ Z KVALIFIKAČNÍ DOHODY 
UZAVŘENÉ VE STŘETU ZÁJMŮ
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. července 2017, sp. zn. 21 Cdo 554/2017
(dostupný na www.nsoud.cz)

 Z hlediska skutkového stavu bylo v projednávané věci mimo jiné zjištěno (…), že 
dne 18. dubna 2011 uzavřel žalobce jednající svým ředitelem – žalovaným – s žalovaným  
„dohodu o prohlubování kvalifikace“, na základě které uhradil za žalovaného školné za  
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studium MBA na Pražské mezinárodní manažerské škole při VŠE ve výši 276 000 Kč a ža-
lovaný se zavázal setrvat v pracovním poměru u žalobce minimálně po dobu 3 let po 
řádném ukončení studia, a že toto studium nebylo v zájmu žalobce.

Závěr soudů, že „dohoda o prohlubování kvalifikace“ uzavřená žalovaným 
jednajícím jak za sebe jako zaměstnance, tak za žalobce jako zaměstnavatele 
dne 18. dubna 2011, která je podle svého obsahu kvalifikační dohodou ve smy-
slu ustanovení § 234 odst. 1 zákoníku práce, je pro rozpor v zájmech žalobce 
a žalovaného neplatná a že zaplacením školného žalobcem Pražské mezinárodní 
manažerské škole při VŠE ve výši 276 000 Kč na základě této dohody se žalo-
vaný bezdůvodně obohatil na úkor žalobce, jemuž je povinen toto bezdůvodné 
obohacení vydat, je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu 
(k neplatnosti dvoustranného pracovněprávního úkonu učiněného jménem zaměstna-
vatele stejnou fyzickou osobou, která je druhým účastníkem tohoto úkonu jako zaměst-
nanec, srov. mutatis mutandis právní názor vyjádřený například v rozsudku Nejvyššího 
soudu ze dne 17. listopadu 1998, sp. zn. 21 Cdo 11/98, který byl uveřejněn pod č. 63 
ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1999, v rozsudku Nejvyššího soudu ze 
dne 13. prosince 2007, sp. zn. 21 Cdo 313/2007, nebo v rozsudku Nejvyššího soudu 
ze dne 22. listopadu 2011, sp. zn. 21 Cdo 3061/2010; k povinnosti zaměstnance vy-
dat zaměstnavateli bezdůvodné obohacení získané zaměstnancem na základě neplatné 
smlouvy, jejíž neplatnost způsobil zaměstnanec výlučně sám, srov. například rozsudek 
Nejvyššího soudu ze dne 11. června 2013 sp. zn. 21 Cdo 1573/2012).

Komentář
Zaměstnanec působil u zaměstnavatele jako ředitel. Po dobu trvání pracovního poměru za-
městnanec dospěl k názoru, že by si chtěl doplnit kvalifikaci a získat titul MBA. Zaměstna-
nec proto uzavřel se zaměstnavatelem kvalifikační dohodu, kterou se zaměstnavatel zavázal 
uhradit školné na MBA studium a zaměstnanec se zavázal zůstat u zaměstnavatele v pracov-
ním poměru po dobu 3 let od ukončení studia. Problém spočíval v tom, že za zaměstnavatele 
podepsal kvalifikační dohodu ředitel, tj. tentýž zaměstnanec, kterého se dohoda týkala. Ještě 
jinak řečeno – za obě strany podepsala dohodu jedna a tatáž osoba.

Zaměstnanec byl následně odvolán z vedoucího pracovního místa, jeho pracovní poměr 
byl ukončen a zaměstnavatel po něm požadoval vrácení vyplacených nákladů na školné. 
Jedním z důvodů bylo též to, že zaměstnanec uzavřel kvalifikační dohodu ve svém osobním 
zájmu a nesledoval při tom zájmy zaměstnavatele. Obecné soudy se přiklonily na stranu za-
městnavatele a dovodily, že kvalifikační dohoda nebyla nadřízenými zaměstnance požado-
vána, titul MBA nebyl vyžadován pro (další) výkon práce a zaměstnanec tak jednal výhradně 
ve svém osobním zájmu.

Nejvyšší soud tyto závěry potvrdil a šel ve svých úvahách ještě dále. Nejvyšší soud to-
tiž připomněl, že podle jeho ustálené judikatury je vyloučeno, aby pracovněprávní 
úkon učinil jménem (za) zaměstnavatele tentýž zaměstnanec, který je druhým účast-
níkem tohoto úkonu. Zástupcem zaměstnavatele totiž nemůže být osoba, jejíž zájmy jsou 
ve střetu se zájmy zastoupeného (tedy zaměstnavatele). Kvalifikační dohoda, kterou se 
zaměstnavatel zavazuje zaplatit za zaměstnance školné, aby zaměstnanec mohl 
vystudovat školu, kterou k výkonu práce nadto nepotřebuje, je přitom „učebni-
covým příkladem“ střetu zájmů, v němž nemůže zaměstnanec jednat zároveň za 
zaměstnavatele.

Nejvyšší soud proto dovodil, že kvalifikační dohoda podepsaná za zaměstnavatele za-
městnancem, který si na jejím základě prohlubuje či zvyšuje kvalifikaci, je neplatná a náklady 
vynaložené zaměstnavatelem představují bezdůvodné obohacení zaměstnance. S tímto názo-
rem lze jedině souhlasit, neboť zaměstnanec je vždy povinen jednat v souladu s oprávněnými 
zájmy zaměstnavatele a vyvarovat se střetu zájmů.
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