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Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY
OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PRO NEVRÁCENÍ 
SLUŽEBNÍHO VOZIDLA
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. září 2019, sp. zn. 21 Cdo 1631/2018
(dostupný na www.nsoud.cz)

Z hlediska jejich původu (způsobu vzniku) lze rozeznávat několik druhů pracovních  povinností, 
jež lze podřadit pod zákonem užívaný termín „povinnost vyplývající z právních předpisů vzta-
hujících se k zaměstnancem vykonávané práci“ (vedle povinností stanovených zákonem nebo 
jiným obecně závazným právním předpisem, kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem 
nebo pokynem nadřízeného vedoucího zaměstnance mezi ně náleží též povinnosti vyplývající 
z pracovní smlouvy nebo jiné smlouvy (dohody) uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstna-
vatelem). Jejich jednotícím kritériem je, že vyplývají z pracovního poměru nebo jiného pracov-
něprávního vztahu, a jejich dodržování proto patří k základním povinnostem zaměstnance, 
vyplývajícím z pracovního poměru (srov. § 38 odst. 1 písm. b) zák. práce). Jednotlivé druhy 
pracovních povinností se tedy přimykají k uvedenému zákonnému termínu „povinnost vyplý-
vající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci“ a nelze je sou-
časně považovat za hledisko významné pro vymezení relativně neurčité hypotézy ustanovení 
§ 55 odst. 1 písm. b) zák. práce (přihlížet k nim při výsledném posouzení intenzity porušení
pracovní povinnosti zaměstnancem). Z toho plyne, že intenzitu porušení pracovní povin-
nosti zaměstnancem nesnižuje (a ani nezvyšuje) okolnost, že zaměstnanec porušil
povinnost ze smlouvou převzatých závazků.

Vzhledem k okolnostem, za nichž k porušení pracovní povinností žalobcem do-
šlo, měl však odvolací soud přihlížet zejména k tomu, že žalobce se svým jednáním, 
které spočívalo v neoprávněném zadržování věci v majetku zaměstna vatele nemalé 
hodnoty po dobu 17 dnů, dopustil přímého útoku na majetek svého  zaměstnavatele 
a zneužil přitom svého postavení jako zaměstnance, který měl tuto věc používat 
k plnění svých pracovních úkolů. Na této povaze jednání žalobce již nemůže nic změnit 
okolnost, zda žalobce byl či nebyl při svém jednání veden snahou vytvořit si „lepší vyjedná-
vací pozici pro další jednání o trvání pracovního poměru“ a zda žalobce osobní automobil 
žalovaného jen zadržoval, či také – přes zákaz obsažený v ustanovení § 316 odst. 1 zák. prá-
ce – užíval pro svou osobní potřebu. Uvedený (byť ze strany žalobce ojedinělý) útok 
na majetek zaměstnavatele potom z hlediska vymezení relativně neurčité hypotézy 
ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zák. práce představuje tak významnou okolnost, 
která již sama o sobě postačuje pro závěr o porušení povinnosti zaměstnance vy-
plývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým 
způsobem. 
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Komentář
V komentovaném rozsudku řešil Nejvyšší soud spor mezi obchodním ředitelem a zaměst-
navatelem. Konkrétně šlo o případ, kdy zaměstnavatel okamžitě zrušil pracovní poměr se 
zaměstnancem za následujících okolností. U zaměstnavatele se plánovaly organizační změny, 
v jejichž důsledku by se zaměstnanec stal nadbytečným. V této souvislosti se zaměstnavatel 
a zaměstnanec písemně dohodli, že zaměstnanec odevzdá zaměstnavateli služební vozidlo 
ve sjednaném termínu. Zaměstnanec však vůz v dohodnutém termínu neodevzdal a vrátil 
jej zaměstnavateli až o 17 dní později. Zaměstnavatel za to se zaměstnancem (po vrácení 
 vozidla) okamžitě zrušil pracovní poměr.

Nejvyšší soud využil danou situaci k přijetí několika pro praxi významných závěrů. Tak 
především Nejvyšší soud dovodil, že na intenzitu porušení povinnosti (tj. zda jde o porušení 
méně závažné, závažné či porušení zvlášť hrubým způsobem) nemá žádný vliv, zda jde o po-
vinnost sjednanou smluvně, jako tomu bylo v dané věci, nebo povinnost vyplývající z právní-
ho předpisu, např. zákoníku práce, kolektivní smlouvy, pracovního řádu, vnitřního předpisu 
nebo pokynu nadřízeného vedoucího zaměstnance. Zaměstnanec totiž musí podle zákona 
dodržovat všechny tyto povinnosti jako povinnosti vyplývající z pracovního poměru.

Dále pak Nejvyšší soud dovodil, že bezdůvodné zadržování služebního vozidla předsta-
vuje přímý útok na majetek zaměstnavatele, a tedy natolik intenzivní porušení povinnosti, že 
daná intenzita odůvodňuje okamžité zrušení pracovního poměru. Zde lze rovněž připome-
nout, že podle § 346d odst. 2 zákoníku práce je v pracovněprávních vztazích vyloučeno za-
držovat movité věci druhé strany, a to ani kdyby důvodem takového zadržení byl oprávněný 
nárok vůči druhé straně.

Jako irelevantní proto Nejvyšší soud vyhodnotil jak argumenty týkající se toho, že u za-
městnance šlo o ojedinělý exces, že automobil následně vrácen byl a že byl nepoškozený, 
popř. že po dobu oněch 17 dnů nevznikla zaměstnavateli v důsledku nevrácení automobilu 
žádná škoda, tak argumenty zaměstnance ohledně toho, že automobil zadržoval proto, aby 
si vytvořil lepší vyjednávací pozici pro jednání o dalším trvání či rozvázání pracovního poměru.

S názory vyjádřenými Nejvyšším soudem lze beze zbytku souhlasit. Svévolné zadržení ma-
jetkové hodnoty zaměstnavatele, kterou měl zaměstnanec zaměstnavateli vrátit, je naprosto 
zásadním zásahem do důvěry stran, a pokud v takovém případě zaměstnavatel pracovní 
poměr okamžitě zruší, jedná po právu.

NEPLATNOST MZDOVÉHO VÝMĚRU
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. září 2019, sp. zn. 21 Cdo 1654/2018
(dostupný na www.nsoud.cz)

Zakládá-li mzdový výměr právo zaměstnance na plnění v pracovním poměru v men-
ším rozsahu, než vyplývá ze smlouvy nebo než stanoví vnitřní předpis, je v dotčené 
části neplatný (§ 307 odst. 1 zák. práce). Jinak řečeno, takový (jednostranný) postup za-
městnavatele, kterým zaměstnavatel určí zaměstnanci mzdu v menším rozsahu, než vyplývá 
ze smlouvy nebo než stanoví vnitřní předpis, odporuje zákonu.

Platnost právních úkonů (včetně právních úkonů učiněných podle pracovněprávních 
předpisů) je podle ustálené judikatury soudů (srov. například odůvodnění rozsudku Nej-
vyššího soudu ze dne 18. prosince 1997, sp. zn. 2 Cdon 829/97, který byl uveřejněn pod č. 54 
ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1998) třeba posuzovat k okamžiku a se 
zřetelem na okolnosti, kdy byl právní úkon učiněn. Tato zásada musí být uplatněna i při 
posuzování platnosti mzdového výměru.

Při posuzování mzdového výměru, který je – jako právní úkon – vadný proto, že zakládá 
právo zaměstnance na plnění v pracovním poměru v menším rozsahu, než vyplývá ze smlouvy 
nebo než stanoví vnitřní předpis, se nepochybně uplatní především základní zásada uvedená 
v ustanovení § 1a písm. a) zák. práce (zvláštní zákonná ochrana postavení  zaměstnance) a také 
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základní zásada uvedená v ustanovení § 1a písm. c) zák. práce (spravedlivé odměňo vání za-
městnance) (nyní § 1a odst. 1 písm. a) zák. práce, resp. § 1a odst. 1 písm. c) zák. práce – pozn. 
autora). Tyto zásady za uvedených okolností našly v ustanovení § 307 odst. 1 zák. práce na-
plnění v tom, že toto ustanovení stanoví sílu závaznosti jednotlivých způsobů založení práva 
zaměstnance na plnění tak, že v zájmu zajištění ochrany zaměstnance a jeho spravedlivého 
odměňování jednostranné opatření zaměstnavatele, které představuje mzdový výměr, v této 
hierarchii staví až na poslední místo; zamezuje tak libovůli zaměstnavatele při odměňování 
zaměstnanců v pracovním poměru. Vzhledem k tomu, že již při tvorbě mzdového systému 
u zaměstnavatele a jeho úpravě zejména v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu (při
volbě hledisek určených ke mzdové diferenciaci a mzdových sazeb) se uplatní (musí uplatnit)
základní kritéria pro poskytování mzdy a pravidla spravedlivého odměňování podle ustanovení
§ 109 odst. 4 a § 110 zák. práce, nemůže být jimi při uvedeném posuzování vadného mzdo-
vého výměru úspěšně argumentováno ve prospěch naplnění základní zásady spravedlivého
odměňování zaměstnance, jak v projednávané věci činí dovolatel. Lze proto uzavřít, že k ne-
platnosti mzdového výměru pro rozpor se zákonem, který spočívá v tom, že mzdový
výměr zakládá právo zaměstnance na plnění v pracovním poměru (mzdu) v menším
rozsahu, než vyplývá ze smlouvy (kolektivní smlouvy, pracovní smlouvy nebo jiné
smlouvy) nebo než stanoví vnitřní předpis, soud podle ustanovení § 19 písm. d) zák.
práce (nyní lze dovodit z § 19 odst. 1 ve spojení s § 1a odst. 1 písm. a) a c) zák. prá-
ce – pozn. autora) přihlédne i bez návrhu, neboť uvedená vada mzdového výměru
zakládá absolutní neplatnost tohoto právního úkonu zaměstnavatele.

Komentář
V komentovaném rozsudku se Nejvyšší soud zabýval otázkou platnosti mzdového výměru, 
kterým byla mzda zaměstnance určena nižší, než vyplývala pro příslušnou mzdovou třídu 
z vnitřního mzdového předpisu zaměstnavatele. Mzdový předpis konkrétně stanovil roz-
pětí mzdy od 30 000 Kč do 45 100 Kč, ale zaměstnavatel zaměstnanci určil mzdovým vý-
měrem mzdu ve výši pouze 26  500 Kč měsíčně. Následně pak byl vnitřní mzdový předpis 
upraven tak, že rozpětí zůstalo stejné, ale přibylo ustanovení, podle nějž se základní mzda 
určuje zpravidla v tomto rozpětí. Zaměstnanec se soudní cestou domáhal doplatku mzdy 
do výše 30 000 Kč měsíčně vyplývající z vnitřního mzdového předpisu.

Všechny soudy, včetně Nejvyššího, pak daly zaměstnanci za pravdu. Nejvyšší soud v této 
souvislosti konkrétně vyložil následující závěry s podstatným praktickým významem. 

Nejvyšší soud především potvrdil, že mzdový výměr, který určuje mzdu nižší, než vyplývá 
ze smlouvy nebo vnitřního předpisu, je v dotčené části neplatný (viz § 307 zákoníku práce).

Podstatnou byla rovněž otázka, zda jde o neplatnost absolutní či relativní. Zatímco abso-
lutní neplatnosti se zaměstnanec nemusí dovolat a soud k ní přihlédne z úřední povinnosti 
(tj. i když neplatnost nikdo netvrdí), relativní neplatnosti by se zaměstnanec dovolat musel 
a toto právo podléhá promlčení. Jinými slovy, kdyby šlo o neplatnost relativní, tak by zaměst-
nanec musel vadu mzdového výměru namítnout do 3 let od doručení. Pak by se toto právo 
promlčelo. Nejvyšší soud nicméně přesvědčivě s odkazem na základní zásady pracovněpráv-
ních vztahů, mezi něž patří též zásady zvláštní zákonné ochrany a spravedlivého odměňování 
zaměstnance, dovodil, že jde o neplatnost absolutní, která promlčení nepodléhá.

Konečně pak Nejvyšší soud zcela správně připomněl, že neplatnost působí od počátku 
a nelze ji zhojit tím, že následně zaměstnavatel vnitřní mzdový předpis upraví. Jinak řečeno, 
protože mzdový výměr vydaný zaměstnanci odporoval tehdy platnému mzdovému předpisu, 
byl neplatný. Skutečnost, že nový mzdový předpis už určení nižší mzdy umožňoval, není 
v tomto směru relevantní, protože mzdový výměr nenabude platnosti tím, že se změní pod-
mínky, za nichž byl vydán.

Mgr. Michal VRAJÍK, 
samostatný advokát
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