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Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY
ZAHRNUTÍ ODMĚNY PŘI SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 
DO PRŮMĚRNÉHO VÝDĚLKU
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. dubna 2018, sp. zn. 21 Cdo 5432/2017
(dostupný na www.nssoud.cz)

V souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu je i závěr odvolacího 
soudu, že mimořádnou odměnu ve výši 1 336 260 Kč sjednanou v dohodě účastníků 
o rozvázání pracovního poměru ze dne 8. prosince 2014 nelze zahrnout do průměr-
ného výdělku žalobce pro výpočet výše peněžitého plnění žalovaného z konkurenč-
ní doložky, neboť se nejednalo o odměnu za vykonanou práci ve smyslu ustanovení 
§ 109 odst. 2 zákoníku práce (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. května 2004 
sp. zn. 21 Cdo 2671/2003, který byl uveřejněn pod č. 118 v časopise Soudní judikatura, 
ročník 2004, a v něm vyjádřený právní názor, že pro závěr, zda peněžité plnění zúčtované za-
městnanci k výplatě v rozhodném období náleží do základu pro výpočet průměrného výděl-
ku, není rozhodující, jak je takové plnění označeno; podstatná je okolnost, zda jde o peněžité 
plnění poskytované zaměstnanci za práci, a nikoli o další plnění poskytované zaměstnanci 
v souvislosti se zaměstnáním).

Komentář
V komentovaném rozsudku se Nejvyšší soud zabýval otázkou, zda se odměna sjednaná v do-
hodě o rozvázání pracovního poměru považuje za mzdu pro účely průměrného výdělku. 
Konkrétní skutkové okolnosti byly takové, že pracovní poměr zaměstnance byl rozvázán do-
hodou bez uvedení důvodu. V této dohodě byla sjednána odměna odpovídající 6 měsíčním 
výdělkům zaměstnance a bylo zároveň uvedeno, že tato odměna přísluší zaměstnanci za to, 
že při skončení pracovního poměru řádně předá veškerou svou agendu.

Nejvyšší soud ve shodě se soudy obou stupňů dospěl k závěru, že samotná okolnost, 
že vznik práva na tuto mimořádnou odměnu je vázán na předání agendy, ještě 
neznamená, že jde o plnění poskytnuté zaměstnanci za vykonanou práci. Průměrný 
výdělek se přitom vypočítává ze zúčtované hrubé mzdy a mzdou se rozumí peněžité plnění 
nebo plnění peněžité hodnoty, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci za práci.
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Jinými slovy se Nejvyšší soud přiklonil k závěru, že sjednaná mimořádná odměna nebyla 
plněním poskytnutým zaměstnanci za vykonanou práci, ale fakticky představovala „smluvní 
odstupné“ poskytnuté zaměstnanci jako součást vyjednávání o rozvázání pracovního pomě-
ru dohodou bez uvedení důvodu. Proto tato mimořádná odměna nemá pro účely prů-
měrného výdělku povahu mzdy a nezvyšuje tak průměrný výdělek za to rozhodné 
 období, v němž byla zaměstnanci zúčtována k výplatě.

Uvedený závěr Nejvyššího soudu (a soudů obou stupňů) lze považovat za správný, neboť 
při rozvazování pracovního poměru dohodou bez uvedení důvodu zejména se zaměstnanci 
na manažerských pozicích je běžné zahrnutí určité fi nanční kompenzace, která představuje 
smluvní odstupné. Toto smluvní odstupné má jiný daňový režim než zákonné odstupné po-
skytované z důvodů uvedených v § 67 zákoníku práce, neboť podléhá i odvodům pojistného 
na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Proto se strany zpravidla v dohodě o rozvázání 
pracovního poměru snaží vyhnout použití pojmu „odstupné“, aby tím zřetelně odlišily daňo-
vý režim odměny od zákonného odstupného.

Na rozdíl od zákonného odstupného, které musí být zaměstnanci v případech uvede-
ných v § 67 zákoníku práce poskytnuto vždy, pak podmínky pro přiznání a výplatu mimo-
řádné odměny sjednávají zaměstnavatel a zaměstnanec v dohodě o rozvázání pracovního 
poměru volně. Jednou z možností (jejíž využití lze i v návaznosti na komentovaný rozsudek 
 zaměstnavatelům doporučit) je navázat mimořádnou odměnu na to, že zaměstnanec řád-
ně předá svou agendu zaměstnavatelem určenému nástupci, apod. Taková dohoda ovšem 
nečiní z mimořádné odměny mzdu, kterou by bylo nutné zahrnout do průměrného výdělku 
zaměstnance.

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK PRO ÚČELY 
KONKURENČNÍ DOLOŽKY
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. dubna 2018, sp. zn. 21 Cdo 5432/2017
(dostupný na www.nssoud.cz)

Z citovaných ustanovení mimo jiné vyplývá, že průměrný výdělek vypočítá zaměstnavatel 
k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období, kterým je předchozí 
kalendářní čtvrtletí, a to z hrubé mzdy (platu) zaměstnance a z odpracované doby, obou 
zjištěných v rozhodném období. Náleží-li zaměstnanci peněžité vyrovnání z konku-
renční doložky za každý měsíc plnění závazku, musí být rozhodným obdobím pro 
určení jeho výše kalendářní čtvrtletí předcházející měsíci, ve kterém zaměstnanec 
začal svůj závazek z konkurenční doložky plnit, nikoli kalendářní čtvrtletí, které 
předchází skončení pracovního poměru. Právní vztah založený konkurenční doložkou 
se totiž vyznačuje tím, že jeho obsah se naplňuje až po skončení pracovního poměru, kdy 
teprve nastupuje závazek zaměstnance zdržet se po určitou dobu výdělečné činnosti, která 
by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní 
povahu, a vzájemný závazek zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci přiměřené peněžité 
vyrovnání za každý měsíc plnění závazku. Ke dni skončení pracovního poměru zde tedy 
ještě nejsou (nemohou být) vzájemná práva a povinnosti z konkurenční doložky.

Na uvedeném závěru nic nemění ani to, že podle ustanovení § 601 odst. 2 občan-
ského zákoníku podmiňuje-li zánik určitého práva vznik jiného práva ve vzájemné 
návaznosti, nastává oboje v týž okamžik, a není-li ujednáno nebo stanoveno něco 
jiného, nastane takový právní účinek koncem dne. Tato úprava se prosadí plně jen 
tehdy, je-li zánik práva předpokladem vzniku jiného práva (například zánik vlastnického prá-
va dosavadního vlastníka, který věc ztratil a nepřihlásil se o ni, je předpokladem pro vznik 
vlastnického práva nálezce podle § 1057 odst. 3 občanského zákoníku), a jejím účelem je 
zajistit, aby se existence obou práv v poslední den lhůty nepřekrývala (srov. § 601 odst. 1 
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 občanského zákoníku). Nelze souhlasit se závěrem odvolacího soudu, že zánik pracovního 
poměru podmiňuje vznik práva na výplatu peněžitého vyrovnání z konkurenční doložky a že 
proto k tomu dochází ve stejný okamžik, neboť – jak vyplývá z výše uvedeného – předpo-
kladem pro vznik práva zaměstnance na peněžité vyrovnání z konkurenční doložky není 
skončení pracovního poměru, ale plnění závazku zaměstnance využívat po skončení pracov-
ního poměru své odborné kvalifi kace jen v omezeném rozsahu, který zaměstnanci ukládá 
sjednaná konkurenční doložka.

V projednávané věci uzavřel žalobce s žalovaným dne 1. ledna 2012 konkurenční  doložku, 
ve které si ujednali, že žalobce se po dobu šesti měsíců po skončení pracovního poměru 
 zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti žalovaného 
nebo  která by měla mít soutěžní povahu, neodláká zákazníky ani zaměstnance  žalovaného, 
 nebude se vyjadřovat o žalovaném či o své činnosti u něj a žalovaný poskytne žalobci pe-
něžité vyrovnání ve výši průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazků. 
 Vzhledem k tomu, že žalobce mohl začít svůj závazek plnit nejdříve poté, co skončil jeho 
pracovní  poměr dne 31. prosince 2014, tedy dne 1. ledna 2015, nárok na peněžité vyrovnání 
mu mohl vzniknout nejdříve v měsíci lednu 2015 (v případě, že žalobce svůj závazek splnil). 
 Rozhodným obdobím pro zjištění průměrného měsíčního výdělku žalobce pro určení výše 
peněžitého vyrovnání příslušejícího žalobci za splnění jeho závazku z konkurenční doložky je 
proto – s ohledem na výše uvedené – kalendářní čtvrtletí předcházející plnění závazku, tedy 
čtvrté čtvrtletí 2014.

Komentář
Výše komentovaný rozsudek není pro praxi zajímavý jen z pohledu zahrnutí mimořádné 
odměny do průměrného výdělku, ale také z hlediska určení rozhodného období pro potřeby 
průměrného výdělku pro účely konkurenční doložky. Část sporu se totiž týkala právě výpo-
čtu průměrného výdělku pro účely konkurenční doložky. Konkurenční doložka byla mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnancem sjednána na dobu 6 měsíců od skončení pracovního po-
měru. Pracovní poměr skončil 31. prosince a konkurenční doložka tedy trvala od 1. ledna 
do 30. června následujícího roku. Mezi stranami bylo sjednáno peněžité vyrovnání ve výši 
průměrného měsíčního výdělku.

Spor se pak vedl mimo jiné o to, zda je v tomto případě rozhodným obdobím III.  čtvrt letí 
kalendářního roku (protože pracovní poměr skončil 31. prosince, tedy během IV. čtvrtletí), 
nebo IV. čtvrtletí kalendářního roku (protože období, v němž trvala konkurenční doložka, 
začalo 1. ledna, tedy během I. čtvrtletí). Zatímco soud prvního stupně považoval za rozhodné 
období IV.  čtvrtletí, odvolací soud vycházel ze III. čtvrtletí.

Nejvyšší soud se v komentovaném rozsudku přiklonil k názoru soudu prvního stupně, 
když dovodil, že závazek z konkurenční doložky se naplňuje teprve až po skončení 
pracovního poměru, tedy ode dne následujícího po skončení pracovního poměru. 
Do skončení pracovního poměru jde pouze o závazek latentní („spící“) – konkurenční dolož-
ka je v tomto období sjednaná, ale není aktivní. Zákaz konkurence po dobu trvání pracovního 
poměru vyplývá bez dalšího z § 304 zákoníku práce, aniž by bylo potřeba cokoliv sjednávat 
nebo zaměstnanci platit zvláštní odměnu.

Konkurenční doložka, tedy závazek zaměstnance vyvarovat se konkurenčního jed-
nání i po určitou dobu po skončení pracovního poměru, se tedy aktivuje až ode dne 
 následujícího po skončení pracovního poměru, a proto i průměrný výdělek je třeba 
zjišťovat až ke dni následujícímu po skončení pracovního poměru. Pokud tedy pracov-
ní poměr končí ke konci kalendářního čtvrtletí, konkurenční doložka se aktivuje až prvním 
dnem následujícího čtvrtletí a rozhodným obdobím podle § 354 odst. 1 zákoníku práce 
je to kalendářní čtvrtletí, v němž skončil pracovní poměr.
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Pokud tedy pracovní poměr skončil:
  od 31. března do 29. června, je rozhodným obdobím pro účely peněžitého vyrovnání 

z konkurenční doložky I. čtvrtletí;
 od 30. června do 29. září, je rozhodným obdobím pro účely peněžitého vyrovnání z kon-

kurenční doložky II. čtvrtletí;
 od 30. září do 30. prosince, je rozhodným obdobím pro účely peněžitého vyrovnání z kon-

kurenční doložky III. čtvrtletí;
 od 31. prosince do 30. března, je rozhodným obdobím pro účely peněžitého vyrovnání 

z konkurenční doložky IV. čtvrtletí.
Rovněž tento závěr Nejvyššího soudu lze považovat za správný a lze jen přivítat, že Nej-

vyšší soud tuto dosud spornou otázku v judikatuře konečně vyjasnil.

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

ŘEŠILI JSTE SPRÁVNĚ?

Tajenka křížovky z č. 7–8/2018 zní: 

„ZAPOČÍTÁVÁ TŘIKRÁT“.

Tři vylosovaní čtenáři z řad úspěšných luštitelů 
obdrží od redakce knihu podle vlastního výběru:

Lenka Dvořáčková, Brno

Alexandra Matulová, Kuřim

Ing. Lenka Plachá, Poděbrady

Všechny výherkyně si shodně vybraly knihu Balíček 
od Sebastiana Fitzeka. 

Výherkyním blahopřejeme!


