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Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY

JEDNOSTRANNÉ SNÍŽENÍ ZAHRANIČNÍHO STRAVNÉHO
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. května 2018, sp. zn. 21 Cdo 4469/2017
(dostupný na www.nssoud.cz)

Na rozdíl od tuzemského stravného, jehož základní sazby stanovené v § 163 zákoníku práce 
nelze snížit (zaměstnavatel může aplikovat pouze vyšší sazbu), v případě zahraničního strav-
ného zákoník práce za určitých podmínek snížení jeho základní sazby připouští. Zaměstna-
vatel může snížit základní sazbu zahraničního stravného dvěma způsoby, a to buď 
na základě dohody se zaměstnancem, nebo jednostranným určením ve vnitřním 
předpisu či individuálně při určování podmínek konkrétní pracovní cesty. V prvním 
případě je snížení základní sazby založeno na souhlasném projevu vůle zaměstnavatele a za-
městnance, zatímco v druhém případě je zaměstnavatel oprávněn na základě svého 
uvážení snížit základní sazbu i proti vůli zaměstnance (tedy bez jeho souhlasu). 
Zaměstnavatel však nesmí zahraniční stravné snížit pod zákonné limity a musí je 
poskytovat alespoň ve výši 75 % obecně nebo alespoň ve výši 50 % u členů posádek plavidel 
vnitrozemské plavby základní sazby stanovené právním předpisem. Kromě toho tak musí 
učinit výhradně před vysláním zaměstnance na pracovní cestu. Snížit základní sazbu 
nelze v době trvání pracovní cesty ani následně při jejím vyúčtování.

Dovolací soud proto dospěl k závěru, že zaměstnavatel je podle ustanovení § 170 
odst. 2 zákoníku práce oprávněn snížit základní sazbu zahraničního stravného také 
jednostranně, bez souhlasu zaměstnance; tato sazba však musí být stanovena (určena) 
ještě před vysláním zaměstnance na pracovní cestu a musí činit nejméně 75 % (u členů 
posádek plavidel vnitrozemské plavby 50 %) základní sazby stanovené právním předpisem.

Protože žalovanou určená sazba respektovala zákonný limit uvedený v ustanovení § 170 
odst. 2 zákoníku práce (činila alespoň 75 % základní sazby stanovené právním předpisem), 
dovolací soud souhlasí se závěrem odvolacího soudu, že „základní sazba zahraničního strav-
ného byla žalovanou snížena v souladu se zákonem“. To, jakým způsobem žalovaná řešila 
poskytování zahraničního stravného s jinými zaměstnanci (že s nimi uzavřela dohodu), nemá 
na posouzení věci žádný vliv. Ve prospěch opačného názoru nelze úspěšně namítat ani to, 
že jakékoli změny obsahu pracovní smlouvy měly být mezi účastníky písemně dohodnuty. 
Dovolatel přehlíží, že aby tato skutečnost mohla mít na projednávanou věc vliv, musely by být 
podmínky poskytování zahraničního stravného (včetně jeho výše) obsaženy přímo v písemné 
pracovní smlouvě uzavřené mezi účastníky; tak tomu ovšem v posuzované věci není.

Komentář

V komentovaném rozsudku vymezil Nejvyšší soud podmínky, za nichž smí zaměstnavatel 
přistoupit ke snížení zahraničního stravného pod základní sazby určené příslušnou vyhláškou 
Ministerstva fi nancí.

Zahraniční stravné je jednou z cestovních náhrad, kterou je zaměstnavatel povinen za-
městnanci poskytovat při zahraniční pracovní cestě. Jedná se o paušální náhradu a zaměst-
nanec tedy neprokazuje konkrétní výdaje vynaložené na stravování. Výše zahraničního 
stravného není (na rozdíl od tuzemského stravného) stanovena přímo zákoníkem práce, ale 
na základě zákonného zmocnění vyhláškou Ministerstva fi nancí, a to každoročně v pravidel-
ném termínu od 1. ledna. Zahraniční stravné je tedy stanoveno paušální základní sazbou, 
až na výjimky v amerických dolarech nebo eurech na jeden den.

Zákoník práce pak ve vztahu k zahraničnímu stravnému stanoví, že zaměstnavatel je 
oprávněn toto stravné snížit pod základní sazbu uvedenou v příslušné vyhlášce. 
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Jedná se o poměrně zvláštní konstrukci, kdy právní předpis stanoví určitou „základní sazbu“ 
nároku, ale zároveň zaměstnavatel může tuto sazbu snížit, tj. postupovat v neprospěch za-
městnance.

Právě proti této konstrukci brojil žalující zaměstnanec v komentovaném rozsudku a do-
máhal se doplatku zahraničního stravného do výše stanovené příslušnou vyhláškou Minister-
stva fi nancí. Nejvyšší soud se však přiklonil na stranu žalovaného zaměstnavatele a potvrdil, 
že zaměstnavatel smí poskytovat zaměstnanci zahraniční stravné nižší, než stanoví 
vyhláška Ministerstva fi nancí. Platí však následující podmínky:
 právo snížit zahraniční stravné se týká pouze zaměstnavatelů odměňujících mzdou. 

Zaměstnavatelé odměňující zaměstnance platem tuto možnost podle § 179 odst. 1 záko-
níku práce nemají;

 zahraniční stravné smí být sníženo dohodou se zaměstnancem nebo jednostranně 
vnitřním předpisem, tedy i proti vůli zaměstnance;

 ke snížení zahraničního stravného však musí dojít vždy jedině do budoucna ještě před 
započetím zahraniční pracovní cesty. Zahraniční stravné nelze snižovat během pracov-
ní cesty, nebo dokonce až při jejím vyúčtování;

 snížené zahraniční stravné musí dosahovat nejméně 75 % základní sazby podle vyhláš-
ky Ministerstva fi nancí a u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby nejméně 50 % 
této základní sazby.
Nad rámec rozsudku je ještě třeba dodat, že pokud je zahraniční stravné sníženo 

vnitřním předpisem, musí zaměstnavatel své zaměstnance s tímto předpisem prokazatelně 
seznámit, a to rovněž ještě před vysláním na pracovní cestu. Zaměstnavatel se totiž smí vůči 
zaměstnancům dovolávat jen takových vnitřních předpisů, s nimiž byli zaměstnanci řádně 
seznámeni.

UVEDENÍ HODINOVÉ ODMĚNY VE SMLOUVĚ O DÍLO
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. srpna 2018, sp. zn. 2 Ads 25/2018
(dostupný na www.nssoud.cz)
Pan M. při kontrole předložil objednávku zednických a stavebních prací v roce 2013, kterou 
u něho učinil stěžovatel, přičemž oba dva jsou živnostníky v oboru stavebních prací. Tutéž 
objednávku ve správním řízení předložil i stěžovatel. Opatřená smlouva o dílo uzavřená 
mezi S-O-D Facility, s. r. o., a stěžovatelem přitom nestanovila provedení prací  výhradně 
stěžovatelem (k tomu srovnej rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. květ-
na 2007, sp. zn. 6 Ads 55/2005). Mezi stěžovatelem a panem M. se tedy mohlo jed-
nat o stěžovatelem tvrzenou smlouvu o dílo (ve smyslu § 2586 občanského zákoníku 
č. 89/2012 Sb.), která nemusí být uzavřena písemně; tedy i její konkrétní podmínky mohly 
být ujednány pouze ústně. Smlouva o dílo, přičemž dílem je třeba rozumět činnost či práce 
podle smlouvy, se odlišuje od uzavření pracovního poměru tím, že práce vykonávaná 
podle ní je vykonávána samostatně, dle vlastního rozvrhu, vlastními prostředky, 
na vlastní riziko a bez soustavného dozoru či řízení objednatele. To koresponduje 
opačnému vymezení závislé práce v zákoníku práce. Inspekce se nezabývala možným naplně-
ním podmínek smlouvy o dílo; zřejmě ji považovala za vyloučenou svým názorem o splnění 
podmínek závislé práce. 

Smlouva o dílo není vyloučena ani tím, že je mezi smluvními stranami dohodnut 
rozsah práce v jednotlivých dnech, že je sjednána hodinová odměna za vykonanou 
práci a že je měsíčně fakturována shodná cena provedených prací či že je práce vy-
konávaná pouze pro jednoho odběratele. Není rovněž vyloučeno, aby práce na zá-
kladě smlouvy o dílo byly prováděny na pracovišti stěžovatele, pracovními nástroji 
stěžovatele; tedy zjištění, že v den kontroly pan M. brousil podlahu stěžovatelovou rozbru-
šovačkou, rovněž samo o sobě neprokazuje závislou práci, a už vůbec ne v celém období, 
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které je stěžovateli kladeno za vinu. Skutečnost, že stěžovatel podle evidence OSSZ nebyl 
zaměstnavatelem, nedokazuje nic podstatného; stěžovatel netvrdil, že by pan M. byl jeho za-
městnancem, a z vyjádření pana M. to rovněž jednoznačně neplyne – uvedl, že je živnostník, 
a to bylo také doloženo výpisem ze živnostenského registru Slovenské republiky.

Komentář

Ve druhém komentovaném rozsudku se Nejvyšší správní soud zabýval problematikou 
tzv. Švarcsystému, tedy výkonu závislé práce mimo pracovněprávní vztah. Inspektorát práce 
při náhodné kontrole konkrétně zjistil, že dotčený „dodavatel“ pracoval pro „objednatele“ 
pravidelně, v pracovní době od 7:00 do 17:00 za hodinovou odměnu ve výši 140 Kč faktu-
rovanou měsíčně a při práci používá pracovní nástroje „objednatele“ (konkrétně rozbrušo-
vačku). Inspektorát práce tyto skutečnosti vyhodnotil jako nelegální výkon závislé práce.

Nejvyšší správní soud nicméně na věc nahlédl jinak a uvedl hned několik velmi zajímavých 
závěrů. Tak především Nejvyšší správní soud potvrdil, že ve smlouvě o dílo smí být sjedná-
na hodinová odměna i denní rozsah prací a dále že není vyloučeno, aby dodavatel 
pracoval jen pro jednoho odběratele a aby používal pracovní nástroje nikoliv své, 
ale svého odběratele. Tyto okolnosti totiž jsou sice typické pro pracovněprávní vztah, ale 
úplně stejně dobře mohou fungovat i ve vztahu dvou podnikatelů (dodavatele a odběratele), 
kteří se dohodnou na provedení určitého díla.
Dále pak Nejvyšší správní soud poukázal na ty okolnosti, které zpravidla smlouvu o dílo 
od závislé práce odliší. Jde o následující:
 dodavatel provádí dílo samostatně a sám si rozvrhuje práci. Zaměstnanec oproti tomu 

je vázán konkrétní organizací práce ze strany zaměstnavatele (svého nadřízeného 
zaměstnance);

 dodavatel zpravidla provádí dílo vlastními prostředky. Pokud používá prostředky objed-
natele (což není vyloučeno), měl by je mít pronajaté nebo k nim mít jiný užívací titul, pří-
padně by se tato skutečnost měla zohlednit v ceně díla. Zaměstnanec pracuje na náklady 
zaměstnavatele, tedy i jeho prostředky. Pokud užívá vlastní prostředky, má nárok 
na náhradu za jejich opotřebení;

 dodavatel provádí dílo na vlastní riziko, zatímco zaměstnanec na odpovědnost za-
městnavatele;

 dodavatel provádí dílo bez soustavného dozoru (což ovšem nevylučuje, aby si objedna-
tel provádění díla a jeho stav přiměřeně zkontroloval). Na zaměstnance dozírá zaměstna-
vatel (nadřízený zaměstnanec) soustavně;

 dodavatel zpravidla nemusí dílo provádět osobně, ale může použít své zaměstnance, 
zmocněnce, subdodavatele apod. Zaměstnanec vykonává práci výlučně osobně a ne-
může za sebe „poslat do práce“ jinou osobu (např. člena rodiny).
Rozsudek je významný z toho pohledu, že nebrání, aby podmínky sjednané 

ve smlouvě o dílo, je-li pro to věcný důvod, do jisté míry připomínaly instituty zá-
koníku práce, jako je například časová forma odměny nebo konkrétně dohodnutý rozsah 
prací v jednotlivých dnech.

VRACENÍ ODSTUPNÉHO
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. srpna 2018, sp. zn. 21 Cdo 3606/2017
(dostupný na www.nssoud.cz)
Při úvaze o právní povaze výkonu práce, k němuž zaměstnanec přistoupil na  základě 
oznámení (výzvy) učiněného (učiněné) podle ustanovení § 69 odst. 1 nebo § 70 
odst. 1 zákoníku práce, je třeba mít na zřeteli, že rozvázal-li zaměstnanec nebo zaměst-
navatel pracovní poměr výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době, 
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avšak druhá ze smluvních stran tohoto základního pracovněprávního vztahu jejich platnost 
neuznává, nebo byla-li uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru, kterou některá 
ze stran pokládá za neplatný pracovněprávní úkon, vznikl tím mezi zaměstnavatelem 
a zaměstnancem spor o to, zda jejich pracovní poměr na základě učiněného pracov-
něprávního jednání skutečně skončil, nebo zda jejich pracovní poměr bude (může) 
nadále pokračovat. Dokud nedojde k vyřešení tohoto sporu o platnost rozvázání pracovní-
ho poměru, panuje mezi smluvními stranami základních pracovně právních vztahů nejistota 
o tom, jaké budou jejich (další) pracovněprávní vztahy a jaké jim (případně) vzniknou závazky. 
V období, které začíná dnem následujícím po dni, v němž pracovní poměr měl podle výpo vědi, 
okamžitého zrušení, zrušení ve zkušební době nebo dohody skončit, a které končí dnem, jímž 
soud pravomocně rozhodne ve věci platnosti rozvázání pracovního poměru nebo jímž dojde 
jinak k platnému skončení pracovního poměru, se právní vztahy mezi stranami pracovního 
poměru nemohou, s ohledem na nejistotu v jejich právním postavení, řídit pracovní smlouvou, 
kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem a příslušnými pracovněprávními předpisy ve stejné 
podobě, jako kdyby pracovní poměr nepochybně trval. Pracovněprávní vztahy mezi za-
městnancem a zaměstnavatelem se proto v uvedeném období řídí zvláštní právní 
úpravou, obsaženou v ustanoveních § 69 až § 72 zákoníku  práce (srov. též právní názor 
obsažený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 9. března 2006 sp. zn. 21 Cdo 1218/2005, 
který byl uveřejněn pod č. 32 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2007, v roz-
sudku Nejvyššího soudu ze dne 20. prosince 2012 sp. zn. 21 Cdo 3693/2011 nebo v rozsudku 
Nejvyššího soudu ze dne 26. ledna 2017 sp. zn. 21 Cdo 19/2016).

Lze proto uzavřít, že výkon práce zaměstnancem pro dosavadního zaměstna vatele 
v pracovněprávním vztahu, který se řídí zvláštní právní úpravou obsaženou v usta-
noveních § 69 až § 72 zákoníku práce, k němuž zaměstnanec přistoupil ještě před 
uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla od-
vozena výše odstupného, nezakládá povinnost zaměstnance k vrácení odstupného 
podle ustanovení § 68 odst. 1 zákoníku práce, neboť se nejedná o práci, která by 
byla vykonávána v novém (opětovně založeném) pracovním poměru nebo na zákla-
dě dohody o pracovní činnosti, kterou po skončení předchozího pracovního poměru zaměst-
nanec s dosavadním zaměstnavatelem (jeho nástupcem) uzavřel.

Komentář

Zákoník práce upravuje povinnost zaměstnance vrátit zaměstnavateli vyplacené odstupné, 
pokud bude u dosavadního zaměstnavatele znovu konat práci v pracovním poměru nebo 
na základě dohody o pracovní činnosti dříve, než uplyne doba odpovídající počtu  násobků 
průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného. Jestliže tedy zaměstnanec 
skončí v zaměstnání například z organizačních důvodů a bude mu vyplaceno odstupné 
ve výši tří průměrných měsíčních výdělků, a zaměstnanec se po dvou měsících do práce vrátí, 
musí poměrnou část odstupného (vypočtenou v souladu s § 68 odst. 2 zákoníku práce podle 
počtu kalendářních dní od nového nástupu do zaměstnání do uplynutí doby, za niž bylo od-
stupné poskytnuto) zaměstnavateli vrátit.

V praxi ovšem může dojít také k situaci, že zaměstnanec skončí v zaměstnání a je mu 
vyplaceno odstupné, ale zaměstnanec s rozvázáním pracovního poměru nesouhlasí, zaměst-
navateli oznámí, že trvá na dalším zaměstnávání, a současně podá k soudu žalobu na určení 
neplatnosti výpovědi či dohody o rozvázání pracovního poměru. Zákoník práce dává v tako-
vém případě zaměstnavateli možnost vyzvat zaměstnance, aby se do práce vrátil, a po dobu 
soudního sporu tomuto zaměstnanci přidělovat práci a platit mu za ni mzdu. Zaměstnavatelé 
takto v praxi často nepostupují, neboť již jednou propuštěného zaměstnance na pracovišti 
„nechtějí“, a raději tak riskují, že budou zaměstnanci muset vyplatit náhradu mzdy nebo 
platu. Jsou však i případy, kdy je zaměstnanci na základě jeho oznámení skutečně umožněno 
v práci pokračovat. 
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Vznikla proto otázka, zda i tento případ patří mezi situace, v nichž má zaměstnanec 
 povinnost vrátit vyplacené odstupné. Nejvyšší soud v komentovaném rozsudku zcela  správně 
a logicky dovodil, že v tomto případě zaměstnanec vyplacené odstupné zaměstnavateli  nevrací. 

Povinnost vrátit odstupné se totiž vztahuje pouze na případy, kdy po skončení pracov-
ního poměru je mezi stejným zaměstnavatelem a zaměstnancem uzavřena nová pracovní 
smlouva (nebo dohoda o pracovní činnosti) a zaměstnanec nastoupí do nového pracovního 
poměru (pracovněprávního vztahu). Pokud však zaměstnavatel zaměstnanci přiděluje práci 
jen po dobu do vyřešení soudního sporu o (ne)platnost výpovědi či dohody o rozvázání pra-
covního poměru, nejde o nový pracovní poměr, ale pouze o faktické pokračování původního 
pracovního poměru kvůli tomu, že mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je spor o to, jestli 
pracovní poměr platně skončil.

Po tuto dobu se právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sice řídí vybranými 
ustanoveními zákoníku práce, ale nejde o plnohodnotný pracovní poměr, který by založil 
mimo jiné povinnost vrátit odstupné nebo jeho poměrnou část.

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