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je plnění z dohody o narovnání v „hrubém“,  
nebo v „čistém“?
rozsudek nejvyššího soudu Čr ze dne 9. listopadu 2017, sp. zn. 21 cdo 2640/2017
(dostupný na www.nssoud.cz)
V	daném	případě	se	žalobkyně	na	základě	dohody	o	narovnání	ze	dne	2.	března	2012	zavá-
zala	zaplatit	žalovanému	na	náhradě	mzdy	částku	298	140	Kč.	Protože	–	jak	bylo	vysvětleno	
již	výše	–	se	jednalo	o	mzdový	nárok,	byla žalobkyně	(jako	plátce	daně	a	příslušného	pojist-
ného)	povinna z této náhrady mzdy odvést příslušnému správci daně daň z příjmů 
fyzických osob (zálohu na tuto daň), příslušné okresní správě sociálního zabezpe-
čení pojistné na sociální pojištění a příslušné zdravotní pojišťovně pojistné na zdra-
votní pojištění. odvedením těchto plateb příslušným orgánům žalobkyně plnila 
svůj dluh;	v	případě	nesplnění	této	povinnosti	by	jí	hrozila	sankce	ze	strany	těchto	orgánů	
v	podobě	penále	a	nedoplatek	na	dani	(i	na	záloze	na	daň	–	srov.	§	38h	větu	druhou	zákona	
č.	586/1992	Sb.)	by	po	ní	mohl	být	vymáhán	některým	ze	způsobů	uvedených	v	ustanovení	
§	175	odst.	1	zákona	č.	280/2009	Sb.,	daňový	řád,	ve	znění	pozdějších	předpisů,	a	stejně	
tak	by	po	ní	mohl	být	vymáhán	nedoplatek	na	pojistném	cestou	správní	exekuce	(srov.	§	103	
a	násl.	zákona	č.	500/2004	Sb.,	správní	řád,	ve	znění	pozdějších	předpisů).

Z	uvedeného	vyplývá,	že	na	základě	dohody	o	narovnání	ze	dne	2.	března	2012	byla	
žalobkyně	povinna	zaplatit	žalovanému	na	náhradě	mzdy	za	období	od	4.	června	2010	
do	31.	ledna	2012	sjednanou	částku	298	140	Kč	až	po	provedení	(odpočtu)	srážek	na	povin-
né	odvody.	Žalobkyně	však	v	březnu	2012	vyplatila	žalovanému	postupně	celou	dohodnutou	
částku	298	140	Kč	a	vedle	toho	z	této	částky	zaplatila	92	737	Kč	na	povinných	odvodech.	
Za	tohoto	stavu	je	zřejmé,	že	v	rozsahu	částky	92	737	Kč	bylo	žalovanému	poskytnuto	peně-
žité	plnění,	ke	kterému	nebyl	od	počátku	žádný	právní	důvod.	Uvedená	částka	tedy	přesta-
vuje	plnění	(majetkový	prospěch)	získané	bez	právního	důvodu,	kterým	se	žalovaný	na	úkor	
žalobkyně	bezdůvodně	obohatil.	Protože žalovaný jako dlouholetý zaměstnanec musel 
vědět, že ze sjednané náhrady mzdy je žalobkyně povinna uskutečnit „povinné 
odvody“, odvolací soud správně uzavřel, že žalovaný je povinen tímto způsobem 
získané bezdůvodné obohacení žalobkyni vydat.

komentář
Ve	výše	uvedeném	rozhodnutí	se	Nejvyšší	soud	vyjádřil	k	důležité	otázce,	zda	plnění	ve	pro-
spěch	zaměstnance	sjednané	v	dohodě	o	narovnání	je	plněním	v	„hrubém“,	nebo	v	„čistém“,	
tedy	zda	sjednanou	částku	má	zaměstnavatel	vyplatit	zaměstnanci	až	po	provedení	zákon-
ných	odvodů,	či	nikoliv.

Základ	sporu	nebyl	ničím	nestandardním.	Zaměstnavatel	rozvázal	se	zaměstnancem	pra-
covní	poměr	výpovědí,	s	čímž	zaměstnanec	nesouhlasil.	Zaměstnanec	se	proto	bránil	soudní	
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cestou	a	uspěl.	Poté	rozvázal	se	zaměstnavatelem	pracovní	poměr	dohodou	a	v	samostatné	
dohodě	se	se	zaměstnavatelem	dohodl	na	poskytnutí	náhrady	mzdy.

Specifikem	nicméně	bylo,	že	v	rámci	této	dohody	měl	zaměstnavatel	vyplatit	zaměstnanci	
částku	„v	hrubém“	s	tím,	že	zákonné	odvody	provede	sám	zaměstnanec.	Mzdové	oddělení	
zaměstnavatele	však	tuto	dohodu	přehlédlo	a	odvody	provedlo	rovněž.	Zaměstnavatel	proto	
požadoval	po	zaměstnanci,	aby	mu	vrátil	částku	odpovídající	provedeným	odvodům,	jinými	
slovy	rozdíl	mezi	hrubou	a	čistou	mzdou.

Nejvyšší	soud	se	přiklonil	na	stranu	zaměstnavatele,	když	uvedl,	že	závazek vyplývající 
z dohody o narovnání, podle něhož má zaměstnavatel zaplatit zaměstnanci náhradu 
mzdy v určité výši, představuje mzdový nárok zaměstnance, a jako takový podléhá 
zákonným odvodům na daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění.	Jazykem	mzdové	
účetní	to	znamená,	že	náhrada mzdy podle dohody o narovnání je zásadně v „hrubém“,	
podléhá	zákonným	odvodům	a	zaměstnanci	se	vyplácí	v	„čistém“	po	provedení	těchto	odvodů.

Pokud	by	tomu	mělo	být	jinak,	muselo	by	to	z	dohody	mezi	zaměstnavatelem	a	zaměst-
nancem	výslovně	vyplývat	–	musela	by	tedy	být	výslovně	sjednána	částka	v	„čistém“	s	tím,	že	
veškeré	odvody	provede	zaměstnavatel	nad	rámec	sjednané	částky.

Zaměstnanec	tak	byl	povinen	částku	odpovídající	provedeným	odvodům	zaměstnavateli	
vrátit,	neboť	šlo	o	bezdůvodné	obohacení,	a	s	přihlédnutím	k	tomu,	že	šlo	o	dlouholetého	
zaměstnance,	soud	dovodil,	že	zaměstnanec	věděl,	případně	mohl	z	okolností	vědět,	že	jde	
o	částku	nesprávně	určenou.

Závěry	přijaté	Nejvyšším	soudem	lze	pozitivně	hodnotit	jako	správné	a	odůvodněné.	Lze	jen	
dodat,	že	totéž platí i pro mzdové nároky přiznané soudním smírem nebo rozsudkem,	
tedy	i	v	těchto	případech	jde	o	částky	v	„hrubém“,	z	nichž	zaměstnavatel	musí	provést	zákonné	
odvody	a	teprve	pak	je	vyplatit	zaměstnanci.

Zaměstnavatelům	lze	konečně	doporučit,	aby	v dohodách o narovnání v každém pří-
padě výslovně uvedli, zda je náhrada mzdy sjednána v „hrubém“, nebo v „čistém“, 
a podle toho postupovali	při	výplatě	této	částky	a	provádění	zákonných	odvodů.	Není	totiž	
jisté,	zda	by	se	soudy	přiklonily	na	stranu	zaměstnavatele	i	v	případě	nezkušeného	zaměstnan-
ce,	který	by	neměl	zkušenosti	se	způsobem	zdanění	své	mzdy	a	nemohl	by	tak	předpokládat,	
že	mu	částka	vyplacená	zaměstnavatelem	nenáleží.
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složky zaručené mzdy
Jaké složky mzdy mohou být zahrnovány do zaručené mzdy? Jsou do ní započítává-
ny prémie? odměňujeme podle podnikového číselníků prací. Může být např. mzda 
za hodinu práce 77 Kč a prémie 20 Kč, je-li nejnižší úroveň zaručené mzdy 89,20 Kč? 
V pracovní smlouvě je uvedeno „Mzda podle podnikového číselníku prací“.
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