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nástupem zaměstnance na tuto dovolenou zaměstnanec požádá svého zaměstnavatele 
o pracovní volno za účelem ošetřování či péče (např. z toho důvodu, že je mu známo, že se 
babička jeho dítěte, která o dítě standardně pečuje, v době, která spadá do doby určené do-
volené, musí podrobit plánovanému stomatologickému zákroku). Přestože zákoník práce tuto 
situaci výslovně neřeší, lze se přiklonit k závěru, že v dané situaci bude mít přednost překážka 
v práci na straně zaměstnance. Pokud tedy budou splněny podmínky, které pro poskytnutí 
pracovního volna předepisuje zákoník práce, resp. zákon o nemocenském pojištění, nebude 
v příslušných dnech zaměstnanec čerpat dovolenou, ale bude mu vykázána překážka v práci 
na jeho straně (eventuálně i s vyplácením ošetřovného). Na základě své žádosti, resp. pokud 
zaměstnanec aktivně žádné kroky neučiní, může ale po tuto dobu čerpat dovolenou tak, jak 
byla původně určena.

JUDr. Tereza LANDWEHRMANN, Ph.D.,
advokát se specializací na pracovní právo

Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY
PODMÍNKY ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 
ZA SVĚŘENÉ HODNOTY
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. března 2019, sp. zn. 21 Cdo 4711/2017
(dostupný na www.nsoud.cz)

Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách mimo jiné i  tehdy, 
jestliže prokáže, že mu zaměstnavatel nevytvořil přiměřené pracovní podmínky k péči o hod-
noty svěřené k vyúčtování, tedy že mu zanedbáním povinností zaměstnavatele bylo znemož-
něno hospodařit se svěřenými hodnotami a starat se o ně (srov. – při obdobné právní úpravě 
– zejména Stanovisko k uplatňování ustanovení zákoníku práce o odpovědnosti za scho-
dek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, uveřejněné ve Sbírce 
soudních rozhodnutí a stanovisek roč. 1976, pod č. 12, nebo usnesení Nejvyššího soudu 
ze dne 22. ledna 2002, sp. zn. 21 Cdo 37/2001).

Zároveň však platí, že zaměstnanec se nemůže své hmotné odpovědnosti  zprostit, 
jestliže neplněním svých povinností řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu 
zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrá-
tou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele (§ 301 
písm. d) zák. práce) vznik schodku umožnil. Vztah takového nedbalostního  jednání 
ke vzniku schodku je přitom třeba posuzovat v každém případě  individuálně 
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a  pečlivě přihlížet ke všem okolnostem, za nichž ke vzniku schodku došlo. Je-li nedbalost-
ní porušení povinností hmotně odpovědným zaměstnancem takového rozsahu, 
že by bez něho ke vzniku škody (schodku) vůbec nemohlo dojít (tj. že zaměstnanec 
porušením svých povinností umožnil vznik celého schodku), pak nepřichází v úvahu 
ani částečné zproštění se odpovědnosti; to závisí na rozsahu porušení povinnosti, kte-
rým byl umožněn vznik škody (schodku).

Nebyla-li na pracovišti s více zaměstnanci, kteří uzavřeli dohodu o hmotné od-
povědnosti, dohodnuta společná hmotná odpovědnost, nečiní to jejich individuální 
dohody o hmotné odpovědnosti neplatnými. Znamená to jen, že rozsah náhrady škody 
jednotlivých zaměstnanců s individuálními dohodami o hmotné odpovědnosti za schodek 
zjištěný na společném pracovišti nelze stanovit podle poměru jejich hrubých výdělků a v závis-
losti na zastávané funkci ve smyslu § 260 zák. práce, ale že budou odpovídat za schodek 
v plné výši podle rozsahu odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců (srov. rozsudek 
Nejvyššího soudu ze dne 10. srpna 2010, sp. zn. 21 Cdo 2426/2009, uveřejněný v časopise 
Soudní Judikatura ročník 2011, pod pořadovým číslem 21).

Komentář
V komentovaném rozsudku byla po zaměstnanci požadována úhrada schodku, který vznikl 
na fi nančních prostředcích na baru a tržbách z hracích automatů. Zaměstnanec se odpověd-
nosti za tento schodek snažil zprostit mimo jiné tvrzením, že ke svěřeným hodnotám měli 
přístup i zaměstnanci bez uzavřené dohody o odpovědnosti za schodek.

Zatímco odvolací soud se zaměstnance zastal, Nejvyšší soud posoudil věc přísněji. Nejvyš-
ší soud totiž dovodil, že aby se zaměstnanec zprostil odpovědnosti za schodek, musí proká-
zat, že schodek vznikl bez jeho zavinění. Schodek přitom vznikne bez zavinění zaměstnance 
mimo jiné tehdy, jestliže zaměstnavatel nevytvoří přiměřené podmínky k péči o svěřené hod-
noty. Tuto povinnost zaměstnavatele však nelze podle Nejvyššího soudu vnímat izolovaně, 
ale je nutno přihlížet též k tomu, že zaměstnanec má ze zákona povinnost řádně hospodařit 
s prostředky zaměstnavatele a střežit a chránit majetek zaměstnavatele před poškozením, 
ztrátou, zničením či zneužitím. Pokud tuto povinnost zaměstnanec dostatečně neplní a vznik 
schodku tím umožní, je vyloučeno, aby se zároveň zprostil odpovědnosti za schodek díky 
poukázání na porušení určitých povinností ze strany zaměstnavatele. S tímto názorem Nej-
vyššího soudu lze jenom souhlasit.

V praxi to znamenalo, že pokud dotčený zaměstnanec pracoval jako provozní  / vedoucí 
číšník, byl to on, kdo měl zajistit, aby na jím vedené provozovně byly podmínky pro péči 
o svěřené hodnoty vytvořeny, např. zavedením takového způsobu evidence fi nančních 
 prostředků a jejich toků, který by vzniku schodku předešel, nebo by alespoň bylo možné 
přesně zjistit, kdo vznik schodku zavinil. Jestliže tak zaměstnanec nečinil, může to vést k zá-
věru, že svou nedbalostí nehospodařil řádně se svěřenými prostředky, a tedy zavinil i vznik 
schodku na nich.

Nejvyšší soud nadto správně připomněl, že odpovědnost za schodek není vyloučena ani 
tím, že odpovědnost za schodek není sjednána se všemi zaměstnanci, kteří mají přístup k da-
ným hodnotám, ani tím, že odpovědnost sice sjednána je, ale ne jako tzv. společná odpověd-
nost. V takovém případě totiž platí, že každý zaměstnanec odpovídá individuálně za schodek 
na těch hodnotách, které mu byly svěřeny k vyúčtování.

Pro zaměstnavatele je tedy v takovém případě procesně složitější tvrdit a prokazovat vznik 
schodku ve vztahu ke konkrétnímu zaměstnanci (protože nestačí prokázat předání hodnot 
celému kolektivu společně odpovědných zaměstnanců), ale neznamená to, že by zaměstna-
nec vůbec nebyl povinen vzniklý schodek nahradit.
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ODSTUPNÉ PŘI ODVOLÁNÍ A VZDÁNÍ SE PRACOVNÍHO MÍSTA
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. března 2019, sp. zn. 21 Cdo 1548/2018
(dostupný na www.nsoud.cz)

Zákon stanoví, že „odstupné poskytované zaměstnanci při organizačních změnách náleží jen 
v případě rozvázání pracovního poměru po odvolání z místa vedoucího zaměstnance v sou-
vislosti se zrušením tohoto místa v důsledku organizační změny“. Je tomu tak zřejmě pro-
to, aby i v případě skončení pracovního poměru se zaměstnancem z důvodu fi kce 
výpovědního důvodu podle ustanovení § 52 písm. c) zák. práce byl zachován smysl 
a účel odstupného poskytovaného zaměstnanci při organizačních změnách (srov. § 67 
odst. 1 zák. práce), tedy – mimo jiné – tehdy, rozvázal-li zaměstnavatel se zaměstnancem 
pracovní poměr výpovědí z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. c) zák. práce, protože 
se zaměstnanec stal pro zaměstnavatele nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstna-
vatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu 
zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách. 
Odstupné má v těchto situacích představovat jednorázový peněžitý příspěvek, kte-
rý má zaměstnanci pomoci překlenout sociální situaci (často složitou), v níž se ocitl pro-
to, že bez svého zavinění (z důvodu organizačních změn u zaměstnavatele) ztratil dosavadní 
práci. Má se tedy jednat o plnění určené k tomu, aby formou jednorázového peněžitého 
příspěvku vyplaceného zaměstnanci alespoň zčásti kompenzovalo (zmírnilo) pro zaměstnan-
ce nepříznivý důsledek organizačních změn. Poskytnutí odstupného zaměstnanci, který 
byl odvolán z vedoucího pracovního místa (nebo se takového místa vzdal) z jiných 
důvodů, než z důvodu zrušení jím zastávaného vedoucího pracovního místa v dů-
sledku organizační změny, by ovšem tento účel postrádalo a dotčeného zaměstnan-
ce by neopodstatněně zvýhodňovalo před jinými zaměstnanci, jejichž pracovní poměr 
byl rozvázán výpovědí pro skutečné naplnění výpovědního důvodu podle ustanovení § 52 
písm. c) zák. práce.

Dovolací soud proto dospěl k závěru, že při skončení pracovního poměru z důvodu 
fi kce výpovědního důvodu podle ustanovení § 52 písm. c) zák. práce má zaměst-
nanec právo na odstupné poskytované podle ustanovení § 67 odst. 1 zák. práce, 
jen jestliže byl z vedoucího pracovního místa odvolán a jestliže důvodem odvolání 
bylo zrušení jím zastávaného vedoucího pracovního místa v důsledku organizační 
změny. Zaměstnanci, který se sám vzdal vedoucího pracovního místa nebo který byl odvolán 
z jiného důvodu, při skončení pracovního poměru pro fi kci výpovědního důvodu podle usta-
novení § 52 písm. c) zák. práce odstupné nenáleží.

Komentář
V komentovaném rozsudku řešil Nejvyšší soud spor mezi bývalým zaměstnancem, jenž byl 
odvolán z vedoucího pracovního místa zástupce šéfredaktora a následně propuštěn výpo-
vědí pro nadbytečnost, a jeho zaměstnavatelem o odstupné. Zatímco zaměstnanec tvrdil, že 
důvodem jeho propuštění byla skutečnost, že před jeho odvoláním bylo zrušeno jím zastáva-
né pracovní místo, zaměstnavatel se bránil tvrzením, že zaměstnance odvolával z vedoucího 
pracovního místa pro nespokojenost s jeho prací a ztrátu podpory osoby, která fakticky roz-
hodovala o tom, kdo bude pracovat na pozici zástupce šéfredaktora.

Zatímco soud prvního stupně se přiklonil na stranu zaměstnavatele, odvolací soud vy-
hověl zaměstnanci, přičemž považoval za rozhodující to, že ke zrušení pracovního místa zá-
stupce šéfredaktora skutečně došlo, zatímco tvrzenou nespokojenost s prací zaměstnance 
považoval odvolací soud za bezvýznamnou.

Věc se tak dostala až před Nejvyšší soud, který se přiklonil na stranu zaměstnavatele. 
Relevantní úprava v zákoníku práce totiž říká, že odstupné poskytované zaměstnanci při or-
ganizačních změnách náleží jen v případě rozvázání pracovního poměru po odvolání z místa 
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vedoucího zaměstnance v souvislosti se zrušením tohoto místa v důsledku organizační změ-
ny. Nejvyšší soud pak toto ustanovení zcela správně vyložil tak, že zrušení pracovního místa 
musí být skutečným důvodem odvolání zaměstnance z daného pracovního místa.

Ještě jinak řečeno – jestliže důvody pro odvolání zaměstnance z vedoucího místa jsou 
jiné, pak zaměstnanec právo na odstupné nemá, a to i kdyby bylo jím zastávané pracovní 
místo zrušeno. Nejvyšší soud přiléhavě poukázal na to, že smyslem a účelem dané právní 
úpravy je založit právo odvolávaných zaměstnanců na odstupné tam, kde přijdou o práci 
v důsledku zrušení pracovního místa. Není ale důvod vykládat toto ustanovení šířeji, protože 
by tím odvolaní zaměstnanci měli výhodnější postavení než „běžní“ zaměstnanci propouště-
ní zaměstnavatelem z jiných důvodů než pro nadbytečnost.

Pokud je tedy se zaměstnancem rozvazován pracovní poměr výpovědí po odvolání nebo 
vzdání se vedoucího pracovního místa, má zaměstnanec právo na odstupné jen v případě 
odvolání (tj. nikdy v případě vzdání se vedoucího pracovního místa) a zároveň jen tehdy, 
jestliže důvodem odvolání je (výlučně) zrušení pracovního místa. Jsou-li důvody odvolání pro-
kazatelně jiné, například neuspokojivé pracovní výsledky, právo na odstupné zaměstnanci ze 
zákona nevzniká, a to i kdyby zároveň došlo ke zrušení pracovního místa zaměstnance. Tento 
závěr podle názoru autora odpovídá smyslu a účelu právní úpravy odstupného a s rozsudkem 
Nejvyššího soudu tak lze jedině souhlasit.

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

ODPOVÍDÁME NA DOTAZY ČTENÁŘŮ
VYMEZENÍ POJMU „RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK“ 
PRO PŘEKÁŽKY V PRÁCI
Jsme malá organizace (20 zaměstnanců) a řešíme placené překážky v práci na stra-
ně zaměstnance. Máme však problém s termínem „rodinný příslušník“. Je rodinným 
příslušníkem rodič zaměstnance, pokud bydlí samostatně v jiném městě?

M. P., Horažďovice

Předpokládám, že termín rodinného příslušníka řešíte v souvislosti s překážkou doprovo-
du rodinných příslušníků do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém 
onemocnění nebo úrazu, resp. doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zaří-
zení k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení. Vymezení ostatních překážek 
na straně zaměstnance totiž pracuje s konkrétním vymezením příbuzných zaměstnance, 
popř. jiných blízkých osob, takže zde by problém vznikat neměl.

ODPOVÍDÁME NA DOTAZY ČTENÁŘŮ


