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NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÉ ZAMĚSTNANCEM VČETNĚ VYMÁHÁNÍ…

NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÉ 
ZAMĚSTNANCEM VČETNĚ VYMÁHÁNÍ 
ZE STRANY ZAMĚSTNAVATELE – 2. část

Pokračování z minulého čísla časopisu.

POSTUP ZAMĚSTNAVATELE PO ZJIŠTĚNÍ ŠKODY
Předtím, než zaměstnavatel přistoupí k tomu, že začne případnou škodu po zaměstnanci 
vymáhat, by měl nastalou situaci posoudit jednak z právního hlediska, a následně zvážit, zda 
vůbec dokáže tuto škodu v případném řízení před soudem nebo pro účely mimosoud-
ního vyjednávání se zaměstnancem o náhradě škody prokázat. Tento krok lze pro zjednodu-
šení rozhodnutí rozdělit na skutkovou a právní část.

V linii skutkové by měl zaměstnavatel především zjistit (a to co nejúplněji), co se 
přesně stalo (včetně toho, jaká opatření byla přijata k zamezení škod), a jakými důkazními 
prostředky k prokázání tohoto děje zaměstnavatel disponuje. Nejčastějšími důkazy budou 
v tomto směru listinné důkazy (výpisy z účtů, inventury, dohody o  odpovědnosti za svěřené 
hodnoty, e-mailové korespondence apod.) a dále svědecké výpovědi osob, které byly něja-
kým způsobem přítomny chování podezřelého zaměstnance (kolegové, klienti apod.). Z prak-
tické zkušenosti je vhodné odděleně vyslechnout všechny potenciální svědky, aby si mohl 
zaměstnavatel udělat obrázek o tom, jak moc jsou svědecké výpovědi  důvěryhodné 
(o čemž svědčí to, do jaké míry se svědci ve svých prohlášeních shodují).

Disponuje-li zaměstnavatel kamerovými záznamy zabírajícími prostory, ve  kterých
k případné škodě docházelo, měl by vzít do úvahy jejich případnou použitelnost 
v  případném soudním sporu proti zaměstnanci jako důkazu. Z hmotného hlediska jsou 
sice takové záznamy velmi těžko zpochybnitelné, obrana zaměstnance může být nicméně ve-
dena do jejich formální nepřípustnosti v civilním soudním řízení, zejména pokud byly pořízeny 
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bez vědomí zaměstnance.1) Toto posouzení by si měl zaměstnavatel provést vždy, než začne 
škodu po zaměstnanci jednostranně vymáhat. Vyloučeny samozřejmě nejsou důkazy i jiné 
(znalecký posudek, odborné vyjádření, ohledání na místě apod.), nicméně ty se prakticky 
používají až v případném soudním řízení.

PŘÍKLAD 4
Zaměstnavatel nainstaloval bez vědomí zaměstnanců kamerové systémy do skla-
dových prostor z důvodu podezření, že zaměstnanci postupně odnášejí uskladněné 
zboží. Kamerami nejsou zabírány žádné soukromé prostory a záznamy jsou použity 
pouze za účelem prokázání krádeží, protože jinak zaměstnanci toto jednání po-
pírali. V takovém případě může být takový důkaz podle okolností případu použit 
i jako důkaz v civilním soudním řízení, pokud zaměstnavatel prokáže, že jinak by 
protiprávní činnost svých zaměstnanců neprokázal.

V návaznosti na to v právní linii by měl zaměstnavatel (ve složitějších případech konzul-
tací s odborníkem) zvážit, zda lze z takto zjištěného skutkového stavu dovodit  splnění 
všech předpokladů povinnosti zaměstnance nahradit škodu (viz výše). V tomto smě-
ru je potřeba mít na paměti, že všechny předpoklady musí být splněny najednou. Jeden 
 chybějící znak postačuje k tomu, aby buď zaměstnavatel musel zvážit pro něj méně 
výhodné způsoby povinnosti zaměstnance nahradit škodu (ze „speciálních“ případů 
na „obecné“), nebo dokonce vést zaměstnavatele k tomu, že škodu po zaměstnanci 
vymáhat nelze.

Pokud si je zaměstnavatel po výše uvedených krocích jistý, že zaměstnanec skuteč-
ně škodu způsobil a je povinen k její náhradě, upravuje zákoník práce zvláštní postup 
vůči zaměstnanci, který zaměstnavateli škodu způsobil. Ačkoliv se jedná spíše o „měkká“ 
ustanovení, jejichž nedodržení nezbavuje zaměstnavatele práva po zaměstnanci náhradu 
škody požadovat2), nelze je na druhou stranu považovat za samoúčelná, protože mohou 
zvýšit pravděpodobnost, že se podaří vzniklý škodní nárok vypořádat mimosoudně. Kon-
krétně by zaměstnavatel v návaznosti na výše uvedené měl:

určit výši škody podle pravidel uvedených v § 262 zákoníku práce. Zvláštní pravidla pro
určení výše škody osobou pro případ, kdy se způsobení škody dopustil nebo se na ní po-
dílel vedoucí zaměstnanec v postavení statutárního orgánu, poté plní zejména preven-
tivní funkci s ohledem na střet zájmů, kdy samozřejmě nemůže takový zaměstnanec
vymáhat škodu „sám za sebe“, a rozvádí se zde tedy pravidlo o kolizi zájmů zástupce
a zastoupeného3);
projednat výši škody se zaměstnancem a písemně mu oznámit výši této škody zpra-
vidla nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy byla dovozena povinnost zaměstnance tuto
škodu nahradit;

1)  Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. srpna 2018, sp. zn. 21 Cdo 1267/2018. V případě zá-
znamů pořízených bez souhlasu zaměstnance je jejich použitelnost jako důkazu před soudem
podmíněna tím, že v testu proporcionality převáží právo zaměstnavatele, do něhož je pro-
tiprávním chováním zaměstnance zasahováno (např. do práva vlastnit majetek) oproti právu zaměst-
nance na ochranu jeho složek osobnosti, zejména práva na pořízení jeho podobizny a soukromí.

2)  Nesplnění těchto povinností není dokonce ani přestupkem na úseku inspekce práce. Nesplnění po-
vinnosti projednat se zaměstnancem náhradu škody není zahrnuto ve skutkové podstatě přestupku
na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnavatele ve smyslu § 10 odst. 1, 
resp. § 23 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a to ani
v případě, kdy zaměstnavatel tuto povinnost nesplní vůči odborové organizaci.

3)  Srov. také § 437 občanského zákoníku, z něhož plyne, že ani statutární orgán jakožto zástupce
právnické osoby nemůže zastoupit zastoupeného (zaměstnavatele), pokud jde o jednání související
s vymáháním škody, které mu způsobil sám tento zaměstnanec, protože jeho zájmem zpravidla bude
se povinnosti náhrady škody zprostit, či ji alespoň co nejvíce zredukovat.
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projednat výši požadované náhrady škody a případnou dohodu o způsobu její náhra-
dy s odborovou organizací, pokud u zaměstnavatele působí;
projednat výše uvedené se škodní komisí, je-li zřízena.
V návaznosti na výše uvedené by se měl zaměstnavatel v každém případě (včetně těch

zjevných, kdy je odpovědnost zaměstnance nezpochybnitelná) pokusit o mimosoudní ře-
šení náhrady škody. Způsobů je přitom (jak bude uvedeno dále) předtím, než se zaměstna-
vatel obrátí s nárokem na náhradu škody na příslušný soud, celá řada. Mimosoudnímu řešení 
nahrávají rovněž poměrně dlouhé promlčecí lhůty k uplatnění tohoto nároku v občanském 
zákoníku4), a prostor k vyjednávání před zahájením soudního řízení (na rozdíl např. od přípa-
dů neplatného rozvázání pracovního poměru) je tedy poměrně benevolentní.

Ani mimosoudní dohodou ovšem nelze v žádném případě obcházet limity povinnosti 
zaměstnance nahradit škodu. Soudy ve své rozhodovací praxi dospěly k závěru, že v případě 
škody způsobené z nedbalosti nelze ani dohodou stanovit, že je zaměstnanec po-
vinen nahradit škodu v rozsahu převyšujícím 4,5násobek průměrného měsíčního výděl-
ku.5) Obdobně tedy podle názoru autora není možné zavést ani solidární odpovědnost mezi 
více škůdci nebo se dohodnout na náhradě škody v případě, kdy nejsou splněny podmínky 
k její náhradě. Rovněž s ohledem na ochrannou zásadu pracovního práva není možné měnit 
délku promlčecí lhůty.6) 

Taková ujednání zpravidla v souladu s citovanou rozhodovací praxí vyvolají relativní ne-
platnost, nelze ovšem ani vyloučit případy, kdy by byl takový případ posouzen jako jednání, 
které se zjevně příčí dobrým mravům podle § 580 občanského zákoníku. V takovém případě 
by se zaměstnanec ani nemusel neplatnosti tohoto právního jednání výslovně dovolat, aby 
byla v případě soudního sporu taková právní jednání prohlášena za neplatná.

JEDNOTLIVÉ ZPŮSOBY MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ ŠKODY 
ZPŮSOBENÉ ZAMĚSTNANCEM
Pokud zaměstnanec škodu uznává (nebo alespoň nechce podstupovat soudní martyrium 
s nejistým výsledkem), zákon zaměstnavateli i zaměstnanci dává na výběr poměrně 
širokou paletu instrumentů, kterými mohou obě strany pracovněprávního vztahu dospět 
k oboustranně výhodnému řešení situace. Zaměstnance lze zpravidla motivovat k uzavření 
dohody poskytnutím výhody splátek nebo delší splatností, a zaměstnavatel nemusí podstu-
povat zdlouhavé a v některých případech z hlediska výsledků překvapivé soudní řízení.

Uzavírají-li strany dohodu o náhradě škody, předepisuje § 263 odst. 2 zákoníku prá-
ce písemnou formu. S ohledem na to, že účelem písemné formy není v tomto případě 
pouze zajistit lepší důkazní situaci pro zaměstnavatele, ale ochrana zaměstnance, aby 
 nevznikaly pochybnosti ohledně způsobu náhrady škody, bude podle názoru autora 
následkem jejího nedodržení relativní neplatnost ve smyslu § 582 občanského zákoníku. 
To znamená, že by se zaměstnanec mohl před soudem dovolat neplatnosti takové 
 dohody z důvodu nedodržení zákonem předepsané formy právního jednání, což by mimo 
jiné znamenalo to, že by zaměstnavatel musel vrátit zaměstnanci všechny prostředky obdrže-
né za účelem náhrady škody.7)

4)  Zpravidla se použijí „standardní“ promlčecí lhůty (tříletá subjektivní a desetiletá objektivní), viz § 629 
občanského zákoníku ve spojení s § 4 zákoníku práce.

5) Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. prosince 2015, sp. zn. 21 Cdo 773/2014.
6)  Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. února 2017, sp. zn. 21 Cdo 151/2016. Závěry obsažené

v tomto rozhodnutí se sice vztahují na „starou“ právní úpravu promlčení v občanském zákoníku
č. 40/1964 Sb., nicméně jsou podle názoru autora aplikovatelné i podle stávající právní úpravy, která
v běžných občanskoprávních vztazích modifikaci promlčecích lhůt částečně umožňuje.

7)  Srov. § 582 odst. 2 občanského zákoníku upravující případy, kdy plnění na základě právního jednání
brání dovolání se neplatnosti právního jednání z důvodu nedodržení formy.  Argumentem a contrario 
plyne, že na dohody o způsobu náhrady škody podle zákoníku práce toto ustanovení nedopadá.
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Zaměstnavatel by rovněž měl vzít na vědomí, že předmětem takové dohody je způ-
sob náhrady konkrétní škody, která zpravidla vznikla konkrétním jednáním nebo 
opomenutím zaměstnance. Z tohoto důvodu je důležité, aby byla skutkově popsána tak, 
aby z ní bylo patrné, jaké konkrétní škodní události jsou touto dohodou narovnávány.8) 
 Rovněž by mělo být z dohody patrné, zda se škoda vypořádává v celém rozsahu, nebo 
zda zaměstnavatel požaduje po zaměstnanci prostřednictvím této dohody pouze část způ-
sobené škody.9) 

Zásadní je rovněž to, aby dohoda obsahovala i uznání dluhu, neboť uzavření dohody 
samotné nemá tyto účinky a neprodlužuje se promlčecí lhůta na období 10 let.10) Zároveň by 
mělo být z dohody (i uznání dluhu) výslovně patrné, zda se vztahuje i na příslušenství po-
hledávky na náhradu škody (zejména zákonný úrok z prodlení). Z uvedení jistiny samotné 
v nich totiž nelze samo o sobě dovodit, že zahrnuje i příslušenství pohledávky, a mělo by tedy 
být v dokumentech výslovně vyjádřeno, že se vztahují i na ně.11)

PŘÍKLAD 5
Pan Kučera jakožto zaměstnanec společnosti Alfa, s. r. o., způsobil tomuto zaměst-
navateli škodu, kdy havaroval pod vlivem alkoholu se služebním vozidlem. Pan 
Kučera se následně v dohodě o úhradě dluhu zavázal, že škodu na automobilu 
ve výši 120 000 Kč uhradí ve 24 splátkách ve výši 5 000 Kč. Pan Kučera nicméně 
splátky nehradil a zaměstnavatel spoléhal na to, že uzavření dohody o splnění dlu-
hu prodlužuje promlčecí lhůty. Neuhrazenou škodu následně tento zaměstnavatel 
uplatnil u soudu až po 4 letech po nehodě. V případě chybějícího uznání dluhu 
může pan Kučera úspěšně namítnout promlčení tohoto nároku pro uplynutí tříleté 
subjektivní promlčecí lhůty k náhradě škody.

Nesplní-li zaměstnavatel výše uvedené povinnosti, bude muset před soudem pro-
kazovat obsah těchto dohod výkladovými pravidly právních jednání, bude-li se chtít vy-
hnout jejich nicotnosti pro neurčitost. Takový postup je pro zaměstnavatele značně riskantní, 
protože pokud nebude možné úmysl jednajícího jasně stanovit, prosadí se pro za-
městnance nejpříznivější výklad právního jednání12), tj. zpravidla ten výklad, který bude 
zaměstnance zavazovat k náhradě škody v nejmenším možném rozsahu, v nejdelších lhůtách 
splatnosti atd.

Zejména v nesporných případech je možné sepsat i notářský zápis se svolením k vy-
konatelnosti13), jehož použití není vyloučeno ani v pracovněprávních vztazích. Tento zápis 
nahrazuje nalézací řízení a v případě neplnění závazků ze strany dlužníka se může věřitel 
rovnou domáhat zahájení soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Jeho použití je vhodné 
tam, kde by zaměstnavatel neměl větší potíže svůj nárok před soudem prokázat, a v případě 
mimosoudního řešení trvá na vyšší formě zajištění svého závazku. 

Nicméně podle názoru autora není ani v případě těchto zápisů možné se odchýlit 
od právní úpravy náhrady škody v zákoníku práce (např. překročit maximální rozsah 
náhrady škody v případě nedbalostního zavinění u „obecné“ náhrady škody). V takovém 
případě by byl dán důvod k zastavení exekuce, protože soudní praxe umožňuje i ve vy-
konávacím řízení výjimečně přezkoumávat podstatu exekvovaného nároku, pokud 

8) Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. října 2018, sp. zn. 21 Cdo 1410/2018.
9) Tamtéž.

10) Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. února 2017, sp. zn. 21 Cdo 151/2016.
11) Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. listopadu 2019, sp. zn. 21 Cdo 4616/2018.
12) Viz § 19 zákoníku práce.
13)  Viz § 71a až § 71c zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění poz-

dějších předpisů.
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exekuční titul vykazuje zásadní vady, které evidentně odporují veřejnému pořádku, tedy i ko-
gentní právní úpravě náhrady škody v zákoníku práce.14)

V praxi dochází velmi často k případům, kdy se strany sice dokážou shodnout na tom, 
že zaměstnanec může být za škodu částečně odpovědný, nicméně na druhou stranu jsou 
mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sporné některé otázky, z nichž plyne základ nároku 
nebo alespoň výše této náhrady (např. rozsah odpovědnosti zaměstnance v případě společné 
odpovědnosti, zavinění apod.). Někdy může být pro obě strany zcela nepředvídatelné, co se 
v případném soudním sporu podaří zaměstnavateli prokázat. Pro tyto případy je vhodnou 
alternativou dohoda o narovnání, kterou strany nahradí sporné právo na náhradu škody 
právem zaměstnavatele požadovat uhrazení určité částky po zaměstnanci, zpravidla dohod-
nuté v kompromisní výši mezi stranami. 

Ani dohodou o narovnání není možné obcházet výše rozebraná pravidla omezu-
jící nárok zaměstnavatele na náhradu škody způsobené zaměstnancem. S ohledem na to, že 
předmětem dohody o narovnání bývá narovnání (či utvrzení) sporného práva, vyplývá z do-
hody o narovnání zpravidla i to, jaký nárok na náhradu škody je nahrazován. Pokud je 
z obsahu dohody například patrné, že škodu způsobili tři zaměstnanci, není možné nahradit 
tento závazek tak, že zaměstnanci jsou povinni zaplatit zaměstnavateli zjevně víc, než od-
povídá podílu jejich zavinění (např. pokud by u zaměstnance, který se na škodě evidentně 
podílel jen marginálně, byla požadována nadpoloviční výše náhrady škody). Takový postup 
by byl v rozporu se základními zásadami pracovněprávních vztahů a důvodem pro 
neplatnost takové dohody, a to v krajních případech i absolutní, pokud by se taková do-
hoda příčila dobrým mravům ve smyslu § 580 občanského zákoníku.

Zajistit dluh lze v případě souhlasu zaměstnance i dohodou o srážkách ze mzdy, 
ve které se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že dluh na náhradě škody bude 
postupně umořován tak, že část příjmu zaměstnance bude používána na úhradu tohoto 
dluhu, zpravidla podle předem dohodnutého splátkového kalendáře. Použití tohoto instru-
mentu je podmíněno tím, že zaměstnanec nesporuje existenci pohledávky na ná-
hradu škody co do důvodu a výše. Jinými slovy, dohodou o srážkách ze mzdy je možno 
zajistit dluh, který již dospěl, a mezi stranami je dohodnuto, proč a jak vznikl. Zpravidla tedy 
bude dohoda o srážkách ze mzdy tvořit součást dohody o náhradě škody a je nanejvýš vhod-
né i zde zahrnout uznání dluhu. 

Je tedy nesprávné, pokud se dohodou o srážkách ze mzdy zajišťuje pohledávka 
na náhradu škody, kterou zaměstnanec sporuje. Za problematickou je nutno označit 
i praxi zaměstnavatelů, kteří uzavírají dohody o srážkách ze mzdy „pro jistotu“ do budoucna 
na všechny případné pohledávky na náhradu škody bez ohledu na to, zda dluh vůbec v bu-
doucnu vznikne, nebo ne. Smyslem dohody o srážkách ze mzdy by mělo být zajištění 
nesporného dluhu, protože jde ze své podstaty o zajišťovací (uhrazovací) institut, a mělo by 
být zjevné nebo alespoň odvoditelné, jaká částka srážkám podléhá.15)

PŘÍKLAD 6
Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem dohodu o srážkách ze mzdy, podle kte-
ré je oprávněn při pravidelných servisních prohlídkách služebního automobilu 
srazit ze mzdy zaměstnanci náklady vynaložené na opravu zjištěných poškození 

14)  Viz § 268 odst. 1 písm. h) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a přiměřeně např. nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2017, sp. zn. I. ÚS 2456/16.

15)  K tomu dále např. Stanoviska č. XV./23 nebo XXVI./11 Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektiv-
ního vyjednávání a pracovních vztahů, podle nichž musí být dluh v této dohodě vymezen jako určitý
nebo alespoň určitelný. Podle těchto stanovisek není např. vyloučeno zajistit dohodou o srážkách
ze mzdy ani budoucí dluh (např. za používání multi-sport karty, pokud případné změny výše příspěv-
ku zaměstnance jsou v dohodě jasně definovatelné, a je tedy odvoditelná výše srážené částky). Výši
náhrady škody lze ovšem konkrétně určit nejdříve okamžikem jednání zaměstnance, často i později,
a budoucí dluh z potenciálně vzniklých škod dohodou o srážkách ze mzdy zajistit proto nelze.

NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÉ ZAMĚSTNANCEM VČETNĚ VYMÁHÁNÍ…



23MZDOVÁ ÚČETNÍ  3/2021

(např. poškrábání laku karoserie). V dohodě o srážkách ze mzdy je uvedeno, že výše 
sražené částky bude odpovídat faktuře autoservisu v části, která souvisí s opra-
vou, a nikoliv pravidelnou údržbou automobilu. Na základě této dohody o srážkách 
ze mzdy není zaměstnavatel oprávněn srážky provádět, a to zejména z důvodu, že 
se bude automaticky předpokládat, že zaměstnanec s těmito náhradami souhlasí 
a že vznik škody způsobil a zavinil. Pokud ovšem po prošetření vyjde najevo, že 
škodu způsobil zaměstnanec a ten ji uzná, je možné uzavřít „jednorázovou“ do-
hodou o srážkách ze mzdy, na jejímž základě bude uhrazena tato konkrétní škoda.

ZAPOČTENÍ POHLEDÁVKY ZAMĚSTNAVATELE 
NA NÁHRADU ŠKODY PROTI POHLEDÁVKÁM 
ZAMĚSTNANCE ZA ZAMĚSTNAVATELEM
Započtení je v pracovněprávních vztazích v zásadě přípustné a i v jejich rámci je jedním 
z nejčastějších důvodů zániku pohledávky. V zásadě pro zaměstnavatele obecně výhodněj-
ším a bezpečnějším způsobem je oboustranné započtení na základě dohody, a to jak 
z hlediska soudní napadnutelnosti, tak rozsahu započtení. Případný zákaz nebo omezení za-
počtení ze zákona totiž nebrání tomu, aby si strany započtení ujednaly (§ 1991 občanského 
zákoníku). V takové dohodě je potřeba dodržet základní obsahové náležitosti, zejména je 
nutno uvést jasnou identifi kaci obou pohledávek a také to, v jakém rozsahu pohledáv-
ky v důsledku započtení zanikají.

Jednostranné započtení (kdy jedna strana druhé straně započtení pouze oznámí) má 
poté své limity vyplývající z § 144a odst. 4 zákoníku práce, pokud jde o pohledávky tam 
uvedené, nicméně i tak není vyloučeno. V případě pohledávek na náhradu škody ovšem 
soudní praxe dovodila, že zaměstnavatel nesmí pohledávku na náhradu škody za-
počíst proti pohledávce zaměstnance na mzdu, plat, odměnu z dohody a náhradu 
mzdy nebo platu16), kdy dokonce recentní judikaturou dovodil Nejvyšší soud obdobný zákaz 
jednostranného započtení i proti pohledávce zaměstnance na zaplacení odstupného.17)

Posledně citovaným rozhodnutím rozšířil Nejvyšší soud nemožnost započtení pohledávky 
na náhradu škody proti všem pohledávkám zaměstnance splňujícím defi nici jiného pří-
jmu zaměstnance (§ 145 odst. 2 zákoníku práce). Zákaz jednostranného započtení takové 
pohledávky se tedy patrně touto logikou vztahuje i na pohledávku na odměnu za pracovní poho-
tovost, a dokonce i peněžitá plnění, jež nebyla poskytnuta v souvislosti s výkonem práce (odměny 
za pracovní či životní jubilea či za jiné činy mimořádné povahy). Tímto  poměrně kontroverzním 
rozhodnutím byla možnost jednostranného započtení pohledávek na náhradu škody 
redukována výslovně jen na pohledávky zjevně nesouvisející s pracovněprávním vztahem. 

Zaměstnavatel by tedy měl vzít na vědomí, že případná pohledávka na náhradu ško-
dy nemůže být důvodem k jednostrannému zápočtu, a to dokonce ani v rámci soudní-
ho řízení. Výše uvedené může mít přitom značné dopady, protože pohledávky na poskytnutí 
mzdy či platu či jejich náhrady nemohou být jednostranným započtením vůbec dotčeny. 
Chybné započtení může tedy způsobit i to, že zaměstnanci nebyla uhrazena část mzdy/platu 
či jejich náhrada a vést např. i k právu zaměstnance okamžitě zrušit pracovní poměr z tohoto 
důvodu (viz § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce).

PŘÍKLAD 7
Zaměstnanci byl zaměstnavatelem na základě písemného potvrzení o převzetí 
svěřené věci poskytnut mobilní telefon. Zaměstnanec jej však měsíc poté ztratil 

16)  Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. května 2019, sp. zn. 21 Cdo 238/2019, publikovaný
ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 41/2020 civ.

17) Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. prosince 2019, sp. zn. 21 Cdo 3557/2019.
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a zbytková hodnota je vyčíslena na 8 000 Kč, což zaměstnanec výslovně uznal a za-
městnavateli podepsal uznání dluhu jak do důvodu, tak do výše. Zaměstnavatel 
následně oznámil, že škodu na telefonu nebude vymáhat, ale namísto toho neza-
platí zaměstnanci dvě osobní ohodnocení ve výši 4 000 Kč za srpen a září, jež mu 
byla určena mzdovým výměrem, což mu oznámí formou jednostranného započtení 
pohledávky. Zaměstnanec následně 18. října okamžitě zruší pracovní poměr z toho 
důvodu, že mu nebylo uhrazeno osobní ohodnocení společně se mzdou za měsíc 
srpen. Takové okamžité zrušení pracovního poměru bude platné, protože započtení 
by bylo v tomto případě možné výhradně na základě dohody.

SOUDNÍ ZPŮSOB ŘEŠENÍ ŠKODY ZPŮSOBENÉ 
ZAMĚSTNANCEM
Dojde-li k tomu, že se pohledávku na náhradu škody nepodaří vypořádat výše uve-
deným způsobem, nezbývá zaměstnavateli nic jiného, než uplatnit nárok u věcně a místně 
příslušného soudu. Zaměstnavatel se v této fázi dostává do situace, kdy až na výjimky musí 
prokazovat všechny předpoklady povinnosti zaměstnance nahradit škodu, a rovněž 
je povinen soudu prokázat konkrétní výši škody. Obvyklým nejpozdějším možným oka-
mžikem bude pro zaměstnavatele promlčecí lhůta, zpravidla v délce 3 let od okamžiku, 
kdy se zaměstnavatel dozvěděl nebo alespoň měl a mohl dozvědět o okolnostech náhrady 
škody, včetně toho, který zaměstnanec mu škodu způsobil (§ 619 a § 620 odst. 1 občanské-
ho zákoníku).

Obvykle bude zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat náhradu škody v penězích 
(navrácení do původního stavu se používá velmi zřídka). Po vyčíslení škody je z důvodu pří-
padného práva zaměstnavatele na náhradu nákladů řízení (§ 142a občanského soudního 
řádu) potřeba dát zaměstnanci předžalobní výzvou alespoň 7 dnů na dobrovolnou 
úhradu škody, ledaže je z okolností chování zaměstnance zjevné, že škodu dobrovolně ne-
uhradí, a předžalobní výzva by byla zjevně „zbytečná“.18) Nehrozí-li zaměstnavateli např. pro-
mlčení, je zopakování předžalobní výzvy samozřejmě jistější. 

Výzva má (pokud k ní nedošlo dříve) význam i z hlediska stanovení splatnosti, 
a tím i úroků z prodlení. Pokud nebyl zaměstnanec k náhradě škody vyzván, bude se 
splatnost odvíjet od žaloby, jež v takovém případě bude v tomto směru plnit roli výzvy 
k zaplacení19), nicméně nenahrazuje předžalobní výzvu. Zaměstnavatel se tedy v takovém 
případě vystavuje riziku, že mu ani v úspěšném sporu nebudou přiznány náklady řízení, po-
kud tato výjimka nebude splněna.

Zahájením soudního řízení na sebe zaměstnavatel bere povinnost tvrdit a pro-
kazovat všechny rozhodné skutečnosti související s požadavkem na náhradu škody. Proto je 
před podáním žaloby žádoucí, aby zaměstnavatel kriticky zvážil všechny důkazy, které má 
k dispozici. Rovněž je vhodné, aby zejména u některých z nich zvážil jejich použitelnost 
před soudem (např. výše uvedené kamerové záznamy pořízené bez souhlasu zaměstnance). 
Zpravidla totiž platí to, že co zaměstnavatel neprokáže, to se pro soud „nestalo“, a chybějící 
důkazy budou důvodem pro zamítnutí žaloby, včetně povinnosti zaměstnanci uhradit 
náklady řízení. Vždy je proto nutné zvážit, zda se tento krok zaměstnavateli vůbec vyplatí.

Výjimky jsou stanoveny pouze v případech, kdy zaměstnavatel (jakožto poškozený) 
nemůže pro objektivní důvody některé skutečnosti dokázat, i když je patrné, že 
škodní nárok z okolností vyplývá. Pokud tedy například zaměstnavatel prokáže, že za-
městnanec vybral peněžní prostředky z účtu zaměstnavatele, je na zaměstnanci, aby proká-

18)  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. února 2015, sp. zn. 29 Cdo 4388/2013, publikované
ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 75/2015 civ.

19) Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. června 2008, sp. zn. 25 Cdo 2854/2006.
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zal, že tyto peněžní prostředky použil v souladu se svými pracovními povinnostmi pro plnění 
svých pracovních úkolů nebo případně že je vrátil řádně zaměstnavateli.20)

V rámci soudního řízení je možné uzavřít smír, který má účinky pravomocného 
rozsudku, a to o předmětu řízení a jeho nákladech. Není navíc vyloučeno, aby byl smír 
pojat jako „generální“ narovnání a byly v jeho rámci vypořádány i další případné sporné 
nároky, což může motivovat obě strany k tomu, aby smír uzavřely. Jde tedy o další příležitost, 
jak za uplatněným nárokem udělat „tlustou čáru“, a skutečně záležitosti mezi zaměstnancem 
a zaměstnavatelem urovnat.

VYMÁHÁNÍ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH ZAMĚSTNANCEM 
V REŽIMU OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
Postup v případě nároků na náhradu škody uplatněných podle občanského zákoníku je po-
dobný. Zaměstnavatele nicméně právní úprava tolik neomezuje, a to jak v samotném 
procesu vymáhání škody, tak v předpokladech její náhrady. Základní rozdíly projevující se 
v celém procesu řešení náhrady škody spočívají např. v:

rozsahu povinnosti nahradit škodu – v občanskoprávních vztazích v zásadě platí, že
se hradí celá způsobená škoda včetně ušlého zisku, nejsou-li dány výjimečné případy
snížení náhrady, zatímco v pracovněprávních vztazích je u některých skutkových podstat
rozsah náhrady škody omezen;
povinnosti prokázat zavinění škůdce (zaměstnance) – v občanskoprávních vztazích
není zaměstnavatel povinen v případě škody způsobené porušením zákonné  povinnosti
prokazovat zavinění zaměstnance, protože se v nedbalostní formě předpokládá,
v pracovněprávních vztazích až na výjimky uvedené v § 252 a § 255 zákoníku práce je
zaměstnavatel povinen zavinění zaměstnance prokázat;
pravidlech při společné povinnosti několika zaměstnanců nahradit škodu – zatím-
co v občanskoprávních vztazích jsou společní škůdci zpravidla povinni nahradit
škodu společně a nerozdílně, v pracovněprávních vztazích zásadně platí, že zaměstna-
vatel je povinen u každého zaměstnance určit jeho podíl zavinění a požadovat na něm jen
výši této náhrady, což je v některých případech poměrně komplikované, nejde-li o případ
kolektivní odpovědnosti z dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty;
pravidlech postoupení pohledávky – na rozdíl od občanskoprávních vztahů nelze po-
hledávku na náhradu škody zaměstnavatele za zaměstnancem podle zákoníku práce
 postoupit na třetí osobu, viz zákaz uvedený v § 346d odst. 4 zákoníku práce;
snazší proceduře vymáhání nároku, kdy občanský zákoník nestanoví zvláštní povinnost
projednat náhradu škody se zaměstnancem ani odborovou organizací.
Na druhou stranu tento výčet neznamená, že by tyto případy znamenaly „klasický“

občanskoprávní nárok. Zaměstnanec bude zpravidla i v těchto případech pro závislý 
vztah k zaměstnavateli považován za slabší smluvní stranu a navíc některá omezení 
logicky působí i „vně“ pracovněprávního vztahu. Jde zejména o zákaz jednostranné-
ho započtení, pokud jde o započtení proti pohledávám zaměstnance spočívající v odměně 
za práci nebo jiných příjmech zaměstnance, kdy i do těchto vztahů logicky promluví úprava 
obsažená v zákoníku práce.

Aplikace právní úpravy v občanském zákoníku je pro zaměstnavatele dobrou 
zprávou, nicméně na druhou stranu neznamená, že se zaměstnavatel může „utrhnout ze ře-
tězu“. I zásady občanského práva (zejména zmíněná ochrana slabší smluvní strany a dále 
např. zákaz zneužití práva) totiž zaměstnance chrání před svévolným postupem zaměstna-
vatele, kdy ani v těchto případech nelze hovořit o rovném postavení dvou rovnocenných 
partnerů.

20) Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. srpna 2017, sp. zn. 21 Cdo 1875/2017.
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ZÁVĚR
S ohledem na rozsah tématu nemohl článek z kapacitních důvodů postihnout veškeré sou-
vislosti, ke kterým v případě škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli dochází. Před-
stavuje proto toliko základní přehled a zejména u složitějších případů je nutná konzultace 
s odborníkem na pracovní právo, který zaměstnavatele provede procesem zjišťování a vy-
máhání náhrady škody co nejefektivněji na straně jedné při zachování zákonných omezení 
zatěžujících zaměstnavatele na straně druhé. 

JUDr. Radim MARADA, 
advokátní koncipient v advokátní kanceláři Mgr. Michala Vrajíka


