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Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY
ZAPOČTENÍ POHLEDÁVKY NA NÁHRADU ŠKODY 
PROTI POHLEDÁVCE NA ODSTUPNÉ
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. prosince 2019, sp. zn. 21 Cdo 3557/2019
(dostupný na www.nsoud.cz)

Jde-li však o pohledávku zaměstnavatele na náhradu škody, zákon jednostranné započtení 
ze strany zaměstnavatele zapovídá, neboť možnost provádět srážky ze mzdy k náhradě škody 
podmiňuje uzavřením dohody o srážkách ze mzdy (srov. § 147 odst. 3 větu druhou zák. prá-
ce). Bez této dohody (uzavřené podle § 2045 o. z.) není zaměstnavatel oprávněn srážky 
ze mzdy k náhradě škody provádět, a to ani tehdy, jsou-li splněny předpoklady odpovědnosti 
zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, zaměstnanec svou odpovědnost za ško-
du uznal a zavázal se škodu nahradit (srov. § 263 zák. práce). Odpovědnost zaměstnance 
za škodu, kterou způsobil zaměstnavateli, ani případné uznání škody zaměstnancem, tedy 
samo o sobě zaměstnavatele neopravňuje, aby částku potřebnou k náhradě této škody jed-
nostranně srazil ze mzdy zaměstnance, i kdyby respektoval zákonné limity vyplývající z § 278 
a § 279 odst. 1 o. s. ř. (srov. § 144a odst. 4 zák. práce).

Dovolací soud proto již v minulosti dospěl k závěru, že jednostranné započtení pohle-
dávky zaměstnavatele na náhradu škody proti pohledávce zaměstnance na mzdu, 
plat, odměnu z dohody a náhradu mzdy nebo platu není přípustné, i kdyby byly do-
drženy zákonné limity vyplývající z § 278 a § 279 odst. 1 o. s. ř. Zaměstna vatel je oprávněn 
započíst svou pohledávku na náhradu škody proti pohledávce zaměstnance na mzdu, plat, 
odměnu z dohody a náhradu mzdy nebo platu a provést srážku (srážky) ze mzdy za účelem 
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uspokojení svého nároku na náhradu škody jen na základě dohody o srážkách ze mzdy uza-
vřené se zaměstnancem (k tomu srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. května 2019, 
sp. zn. 21 Cdo 238/2019). Uvedený právní názor lze přiměřeně vztáhnout i na pohle-
dávku zaměstnance na odstupné, kterého se sice netýkají zákonné limity vyplývající 
z § 278 a § 279 odst. 1 o. s. ř. (srov. § 144a odst. 4 zák. práce), avšak (stejně jako na mzdu) 
se na něj vztahuje § 147 odst. 3 zák. práce. Odstupné totiž zákon zahrnuje do tzv. ji-
ných příjmů zaměstnance (srov. § 145 odst. 2 písm. d) zák. práce), kterých se týká pojem 
„srážky ze mzdy“, zavedený jako legislativní zkratka pro srážky z příjmu, tj. ze mzdy, platu 
a z jiných příjmů zaměstnance z pracovněprávního vztahu (srov. § 145 odst. 1 zák. práce). 

Komentář
Komentovaný rozsudek byl vydán ve sporu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, který 
se týkal nevyplaceného odstupného. Zaměstnavatel zaměstnanci konkrétně nevyplatil část 
odstupného s tím, že proti této pohledávce započetl svou (tvrzenou) pohledávku na náhradu 
škody. Obecné soudy se přiklonily na stranu zaměstnance z důvodu, že zaměstnavatel danou 
pohledávku na náhradu škody neprokázal, a nebylo tedy ani možné ji platně započíst.

Nejvyšší soud pak navázal na svou dřívější judikaturu, podle níž obecně není přípustné za-
počtení pohledávky zaměstnavatele na náhradu škody proti pohledávce zaměstnance na mzdu, 
plat, jejich náhradu nebo odměnu z dohody bez dohody o srážkách ze mzdy, a to i kdyby byla 
pohledávka zaměstnavatele důvodná, resp. zaměstnanec ji uznal co do důvodu a výše.

Protože mezi tzv. jiné příjmy, z nichž se provádí srážky ze mzdy, zákoník práce zahrnuje 
též odstupné, Nejvyšší soud dovodil, že jeho výše popsané závěry se vztahují i na odstupné. 
Podle názoru autora pak nezáleží ani na tom, zda jde o zákonné odstupné nebo zvýšené ko-
lektivní smlouvou či vnitřním předpisem (příp. individuální dohodou). Vzhledem k argumen-
taci pak lze očekávat, že podobně by dopadlo započtení též proti pohledávce na odměnu 
za pracovní pohotovost, na peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy a na odměny 
podle § 224 odst. 2 zákoníku práce. Všechny tyto příjmy totiž zákoník práce zahrnuje (spolu 
s odstupným) pro účely srážek ze mzdy mezi tzv. jiné příjmy zaměstnance.

Autor svůj nesouhlas se závěry Nejvyššího soudu prezentoval již v komentáři k  dřívějšímu 
judikátu sp. zn. 21 Cdo 238/2019 (viz Mzdová účetní č. 11/2019 str. 36). Autor je přesvědčen, 
že zde Nejvyšší soud zaměňuje  srážku ze mzdy jako zajištění dluhu se započtením jako způ-
sobem zániku dluhu. Na druhou stranu je autorovi známo, že Ústavní soud již odmítl ústavní 
stížnost podanou proti rozsudku sp. zn. 21 Cdo 238/2019, a tak zřejmě nezbyde, než pracovat 
do budoucna s tím, že vrcholné soudy pohlíží na možnost započtení pohledávky zaměstna-
vatele na náhradu škody takto striktně, byť jde podle názoru autora o nesprávný úhel pohledu.

Pro zaměstnavatele to bohužel znamená, že se judikaturou vlastně vracíme do stavu, kte-
rý platil do konce roku 2006, kdy započtení pohledávek v pracovněprávních vztazích nebylo 
přípustné. V praxi totiž nejčastější peněžitou pohledávkou zaměstnavatele vůči zaměstnanci 
je právě pohledávka na náhradu škody a naopak nejčastější peněžitou pohledávkou zaměst-
nance vůči zaměstnavateli je pohledávka na mzdu, plat, jejich náhradu a odstupné. Jestliže 
je pak započtení právě těchto pohledávek judikaturou striktně vyloučeno, znamená to, že in-
stitut započtení nemá v podstatě žádné praktické uplatnění, resp. je využitelný (zatím) jen 
u okrajových pohledávek, jako jsou např. pohledávky na cestovní náhrady.

Mgr. Michal VRAJÍK, 
samostatný advokát
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