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Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY
ZJIŠŤOVÁNÍ PRAVDĚPODOBNÉHO VÝDĚLKU
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. dubna 2019, sp. zn. 21 Cdo 95/2017
(dostupný na www.nsoud.cz)

V soudní praxi nejsou pochybnosti o tom, že pravděpodobný výdělek zaměstnance, 
jenž v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, může být zjištěn z hrubé 
mzdy, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, jen jestliže se 
počet odpracovaných dnů blíží stanovené hranici 21 dnů (srov. právní názor vyjádřený 
v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. listopadu 2005, sp. zn. 21 Cdo 58/2005, uveřejně-
ném pod poř. č. 35 v časopise Soudní judikatura, ročník 2006).

Protože jde o zjištění pravděpodobného výdělku z hrubé mzdy, která by zaměstnancem 
byla v rozhodném období „zřejmě dosažena“, soud přihlíží nejen k tomu, jakou  práci 
měl zaměstnanec ve zkoumaném rozhodném období konat a jaká byla obvyklá 
výše jednotlivých složek mzdy zaměstnance, ale také k tomu, jakým způsobem byla 
v rozhodném období odměňována práce, kterou měl zaměstnanec konat, jaké měl 
podle platných předpisů (kupř. vnitřních předpisů, kolektivní smlouvy) pobírat 
„pohyblivé“ složky mzdy (odměny), jaké měl zaměstnavatel v rozhodném  období 
prostředky pro poskytnutí odměn svým zaměstnancům apod.; v tímto způsobem vy-
mezeném rámci se soudu současně ukládá – jako k určitému korektivu – přihlédnout rov-
něž k výši výdělků, kterých dosáhli na stejné práci spoluzaměstnanci dotčeného 
zaměstnance, případně jiní zaměstnanci na práci stejné hodnoty. Zákon zde ponechá-
vá soudu širokou možnost uvážení, aby zjištěný výdělek byl vskutku „pravděpodobný“, tedy 
takový, jakého by zaměstnanec zřejmě dosáhl, kdyby u zaměstnavatele v rozhod-
ném období pracoval.

V projednávané věci odvolací soud – jak vyplývá z odůvodnění napadeného rozsudku 
– při zjišťování hrubé mzdy, jaké by žalobkyně v rozhodném období (ve druhém kalendářním 
čtvrtletí 2014) zřejmě dosáhla, kdyby u žalované pracovala, řádně nevymezil relativně neur-
čitou (abstraktní) hypotézu ustanovení § 355 odst. 2 zák. práce. Jeho úsudek, že v daném 
případě „pro účely odstupného je nutno vycházet z hrubé mzdy ve výši 23 000 Kč“, který 
učinil (pouze) s ohledem na závěr, že „mzdový výměr ze dne 15. července 2014 je neplatným 
právním jednáním“, nelze považovat za odpovídající zákonu. Odvolací soud nejenže zcela 
pominul vyjádřit se ke všem rozhodným hlediskům, jak k nim dospěla ustálená praxe dovo-
lacího soudu, především ale náležitě neuvážil, že jím akcentovaným mzdovým výměrem byla 
žalobkyni stanovena mzda pro období od 15. července 2014, zatímco podkladem úvah 
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o pravděpodobném výdělku žalobkyně mohou být významné pouze okolnosti, 
které mají vztah ke zkoumanému rozhodnému období, jímž je v daném případě 
druhé čtvrtletí 2014.

Komentář
Komentovaný rozsudek se týká problematiky zjišťování pravděpodobného výdělku zaměst-
nance. Zatímco průměrný výdělek se vždy zjišťuje z odpracované doby a dosažené hrubé 
mzdy či platu v rozhodném období, pravidla pro výpočet pravděpodobného výdělku jsou 
podstatně volnější. Je tomu tak proto, že pravděpodobný výdělek se použije tehdy, jestliže 
zaměstnanec v rozhodném období odpracoval méně než 21 dnů (typicky v případě pětiden-
ního pracovního týdne tedy v rámci jednoho čtvrtletí méně než jeden měsíc), a pokud by se 
vyšlo striktně jen z odpracované doby a dosaženého výdělku, mohlo by to vést ke zkreslení 
průměrného výdělku.

Pravděpodobný výdělek se proto zjišťuje jednak z dosažené hrubé mzdy (platu), kterou 
zaměstnanec dosáhl či by zřejmě dosáhl, kdyby pracoval, a jednak se přihlédne k obvyklé výši 
jednotlivých složek mzdy (platu) nebo ke mzdě (platu) zaměstnanců vykonávajících stejnou 
práci nebo práci stejné hodnoty.

Nejvyšší soud v komentovaném rozsudku především připomněl, že vyjít jen z dosažené 
mzdy či platu je možné pouze tehdy, pokud zaměstnanec odpracoval takový počet dnů, 
který se podstatně blíží hranici 21 dnů (např. 19 či 20 dnů). Jestliže ale zaměstnanec praco-
val méně, je dosažená mzda (plat) jen jedním z vodítek a pravděpodobný výdělek je nutné 
korigovat dalšími, výše uvedenými hledisky, tedy především obvyklými složkami mzdy (platu) 
ostatních zaměstnanců konajících stejnou práci a podle Nejvyššího soudu též ekonomickými 
hledisky, jako je například objem fi nančních prostředků, které měl zaměstnavatel v daném 
období k dispozici na pohyblivé složky mzdy či platu (např. odměny). S touto úvahou lze 
jedině souhlasit.

Rozhodná jsou přitom, jak správně dovodil Nejvyšší soud, jen hlediska, která se týkají 
toho rozhodného období (typicky tedy kalendářního čtvrtletí), za nějž se pravděpodobný 
výdělek zjišťuje. Jinými slovy: zaměstnavatel (a rovněž případně soud) smí při výpočtu prav-
děpodobného výdělku např. za II. čtvrtletí roku 2019 přihlížet jedině k těm složkám mzdy 
(platu), kterých dosahovali nebo mohli dosahovat jeho zaměstnanci ve II. čtvrtletí roku 2019. 
Není relevantní, že např. od července 2019 již takové složky mzdy nebo platu zaměstnancům 
poskytovány nebyly.

Ačkoliv tedy pravděpodobný výdělek není právními předpisy upraven „pevně“, ale 
umožňu je řadu různých výkladů, musí zaměstnavatel i soudy při jeho výpočtu postupovat 
tak, aby fi nální výsledek co nejpřesněji odpovídal výdělku, kterého by zaměstnanec v roz-
hodném období dosáhl, kdyby pracoval. To je hlavní smysl, účel a rovněž korektiv výpočtu 
pravděpodobného výdělku.

ZAPOČTENÍ POHLEDÁVKY ZAMĚSTNAVATELE 
NA NÁHRADU ŠKODY
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. května 2019, sp. zn. 21 Cdo 238/2019
(dostupný na www.nsoud.cz)

V ustálené praxi dovolacího soudu (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. února 2013, 
sp. zn. 21 Cdo 3330/2011, uveřejněný pod č. 56 ve Sbírce soudních rozhodnutím a stano-
visek, ročník 2013) nejsou pochybnosti o tom, že závazek (dluh) zaměstnance nebo 
zaměstnavatele může v pracovněprávních vztazích zaniknout (podle právní  úpravy 
účinné ode dne 1. ledna 2007) rovněž započtením. (…) Započtení je možné, i když  jedna 
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ze vzájemných pohledávek nepochází z pracovněprávních vztahů. To platí i v případě, před-
stavuje-li jedna ze vzájemných pohledávek právo zaměstnance na mzdu, plat, od-
měnu z dohody a náhradu mzdy nebo platu.

(…)
Z uvedeného vyplývá, že proti pohledávce zaměstnance na mzdu, plat, odměnu z do-

hody a na náhradu mzdy nebo platu je jednostranné započtení ze strany zaměstnavatele 
– jsou-li dodrženy zákonné limity – obecně přípustné. Jde-li však o pohledávku zaměst-
navatele na náhradu škody, zákon jednostranné započtení ze strany zaměstnavate-
le zapovídá, neboť možnost provádět srážky ze mzdy k náhradě škody podmiňuje 
uzavřením dohody o srážkách ze mzdy (srov. § 147 odst. 3 větu druhou zák. práce). Bez 
této dohody (uzavřené podle ustanovení § 2045 o. z.) není zaměstnavatel oprávněn 
srážky ze mzdy (platu, odměny z dohody nebo z náhrady mzdy nebo platu) k ná-
hradě škody provádět, a to ani tehdy, jsou-li splněny předpoklady odpovědnosti 
zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, zaměstnanec svou odpověd-
nost za škodu uznal a zavázal se škodu nahradit (srov. § 263 zák. práce). Odpovědnost 
zaměstnance za škodu, kterou způsobil zaměstnavateli, ani případné uznání škody zaměst-
nancem, tedy samo o sobě zaměstnavatele neopravňuje, aby částku potřebnou k náhradě 
této škody jednostranně srazil ze mzdy zaměstnance, i kdyby respektoval zákonné limity 
vyplývající z ustanovení § 278 a § 279 odst. 1 o.s.ř. (srov. § 144a odst. 4 zák. práce).

Dovolací soud proto dospěl k závěru, že jednostranné započtení pohledávky za-
městnavatele na náhradu škody proti pohledávce zaměstnance na mzdu, plat, od-
měnu z dohody a náhradu mzdy nebo platu není přípustné, i kdyby byly dodrženy 
zákonné limity vyplývající z ustanovení § 278 a § 279 odst. 1 o.s.ř. Zaměstna vatel 
je oprávněn započíst svou pohledávku na náhradu škody proti pohledávce za-
městnance na mzdu, plat, odměnu z dohody a náhradu mzdy nebo platu a provést 
srážku (srážky) ze mzdy za účelem uspokojení svého nároku na náhradu škody jen 
na základě dohody o srážkách ze mzdy uzavřené se zaměstnancem.

Komentář
V komentovaném rozsudku se Nejvyšší soud zabýval okamžitým zrušením pracovního pomě-
ru ze strany zaměstnance. Zaměstnanec k tomuto kroku přistoupil poté, co mu nebyla vypla-
cena část mzdy z důvodu, že proti ní zaměstnavatel započetl svou pohledávku na náhradu 
škody vůči zaměstnanci. Zaměstnanec ale s tím, že je škodu povinen nahradit, nesouhlasil.

Jak okresní soud, tak krajský soud se přiklonily na stranu zaměstnance s tím, že pohle-
dávka zaměstnavatele na náhradu škody byla v konkrétních okolnostech nejistá a neurčitá, 
a tedy nezpůsobilá k započtení. Šlo zejména o to, že nebylo postaveno najisto, zda škodu 
způsobil skutečně zaměstnanec a jaká výše škody vůbec vznikla. K započtení tedy i přes 
projev vůle ze strany zaměstnavatele nedošlo, a proto bylo oprávněné i okamžité zrušení pra-
covního poměru ze strany zaměstnance pro nevyplacení části mzdy. Tento názor obecných 
soudů je podle autora naprosto správný a přiléhavý.

Bohužel ne tak podle Nejvyššího soudu. Ten sice potvrdil, že k započtení pohledávky 
nedošlo (a v tom lze dát Nejvyššímu soudu za pravdu), ale s úplně jiným zdůvodněním. Po-
dle Nejvyššího soudu totiž nejde vůbec o to, zda byla pohledávka na náhradu škody nejistá 
a neurčitá. Nejvyšší soud dospěl ke kategorickému závěru, že zaměstnavatel pohledávku 
na náhradu škody proti pohledávce zaměstnance na mzdu (plat, náhradu mzdy či platu) 
započíst prostě nesmí, ať už je skutková situace jakákoliv. To podle Nejvyššího soudu mimo 
jiné znamená, že i kdyby zaměstnanec škodu písemně uznal co do důvodu a výše, stejně ji 
zaměstnavatel nesmí započíst proti pohledávce na mzdu.

Důvodem je podle Nejvyššího soudu § 147 odst. 3 zákoníku práce, podle nějž zaměstna-
vatel smí provést srážku ze mzdy k náhradě škody jen tehdy, pokud se zaměstnancem uzavře 
dohodu o srážkách ze mzdy. Toto odůvodnění není podle názoru autora správné.
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Nejvyšší soud zde totiž směšuje dva odlišné právní nástroje: srážky ze mzdy, které slouží 
ze zákona (viz § 2045 a násl. občanského zákoníku) k zajištění dluhu, a započtení, které je 
jedním ze způsobů zániku dluhu (viz § 1982 a násl. občanského zákoníku). Ještě jinak řeče-
no: srážky ze mzdy jsou něco jako ručení. Zaměstnanec má povinnost zaplatit svůj dluh i bez 
dohody o srážkách ze mzdy. Pokud tuto povinnost včas nesplní, dává dohoda o srážkách 
ze mzdy zaměstnavateli právo srazit si dluh ze mzdy zaměstnance a nemuset se domáhat 
úhrady dluhu složitě soudní cestou. Započtení ale takto nefunguje: jde o projev vůle, který 
vede k zániku započítávaných pohledávek, nikoliv k jejich zajištění.

Pak ale nutně pravidla v zákoníku práce o srážkách ze mzdy neplatí pro započtení pohle-
dávek a naopak. Proto je ostatně i systematicky započtení upraveno v části šesté hlavě VII 
zákoníku práce (§ 141 až § 144a zákoníku práce – společná ustanovení o mzdě, platu, odmě-
ně z dohody a odměně za pracovní pohotovost), zatímco srážky z příjmu z pracovněprávního 
vztahu jsou upraveny v samostatné hlavě VIII téže části šesté (§ 145 až § 150 zákoníku práce).

Závěry Nejvyššího soudu je tedy třeba odmítnout a lze jen doufat, že budou zrušeny 
Ústavním soudem (ústavní stížnost byla v dané věci podána). Autor rozhodně není příznivcem 
započítávání sporných pohledávek na náhradu škody proti nárokům zaměstnance, ale celou 
věc lze řešit elegantně a v souladu se zákonem tak, jak ji v dané věci řešily obecné soudy, 
tj. tím, že pohledávka, která je nejistá a neurčitá (což bude valná většina pohledávek na ná-
hradu škody, u nichž zaměstnanec rozporuje, že škodu vůbec způsobil on, případně jaká je 
výše škody), není způsobilá k započtení. Není třeba započtení pohledávek na náhradu škody 
zakazovat jako takové; pro takový závěr není v právním řádu ani opora, ani místo.

Mgr. Michal VRAJÍK,
samostatný advokát; externí spolupracovník, Human Garden
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PRŮZKUM SPOKOJENOSTI 
– SLOSOVÁNÍ O CENY

III. čtvrtletí 2019

Výherkyní, která od nás získává knihu podle 
vlastního výběru z produkce  nakladatelství 

ANAG, se tentokrát stala 
paní Jana Matějíková z Uherského Ostrohu. 

Jako odměnu si vybrala knihu 
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