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Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY
ROVNÉ ODMĚŇOVÁNÍ NAPŘÍČ REGIONY
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. července 2020, sp. zn. 21 Cdo 3955/2018
(dostupný na www.nsoud.cz)

Jistě není pochyb o tom, že sociálněekonomické podmínky dané lokality  ovlivňují 
trh práce jak na straně nabídky, tak na straně poptávky. Skutečnost, že nabídka 
na trhu práce je v těchto městech (regionech) vyšší, má své logické dopady ve výši mzdy 
zaměstnanců, o něž zaměstnavatelé „bojují“ nabídkou lepších pracovních podmínek, včetně 
mzdových, tj. ve vyšší obecné ceně (hodnotě) práce.

Uvedené však přesto neopodstatňuje závěr, že je zachována zásada rovného 
zacházení v odměňování zaměstnanců téhož zaměstnavatele, kteří vykonávají 
srovnatelnou práci v rozdílných regionech České republiky, i v případě, kdy jsou 
tito zaměstnanci odměňováni různou mzdou zaměstnavatelem stanovenou (urče-
nou) nebo sjednanou s přihlédnutím k sociálněekonomickým podmínkám daného 
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regio nu, ve kterém vykonávají práci. Přijetí tohoto závěru by znamenalo, že kompara-
ční kritérium spočívající ve srovnání „obtížnosti pracovních podmínek“, za nichž je práce 
 konána, zahrnuje jak podmínky vlastního pracoviště, tak i vnější podmínky (širší společen-
ské a ekonomické prostředí), za nichž zaměstnavatel (jeho organizační jednotka, pracoviště) 
v daném regionu působí. Nelze ovšem přehlédnout, že zákon obsahuje vlastní defi nici 
toho, podle jakých hledisek má být „obtížnost pracovních podmínek“ posuzována. 
Stanoví, že „pracovní podmínky se posuzují podle obtížnosti pracovních režimů vyplývajících 
z rozvržení pracovní doby, např. do směn, dnů pracovního klidu, na práci v noci nebo práci 
přesčas,  podle škodlivosti nebo obtížnosti dané působením jiných negativních vlivů pracovní-
ho prostředí a podle rizikovosti pracovního prostředí“ (srov. § 110 odst. 4 zák. práce). Jedná 
se přitom o taxativní výčet hledisek, která se týkají výhradně (interních) podmínek, 
za nichž je práce u zaměstnavatele vykonávána, jež její výkon přímo ovlivňují, podle nichž 
lze pro účely posouzení, zda se jedná o stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, posuzovat 
„obtížnost pracovních podmínek“ ve smyslu § 110 odst. 2 zák. práce. S jinými hledisky tý-
kajícími se vnějších podmínek, v nichž zaměstnavatel působí a zaměstnanec pro něj 
vykonává práci, vlastní výkon práce neovlivňujících, zákonodárce nepočítá. Kdyby 
tak chtěl učinit, jistě by tento svůj úmysl v platné právní úpravě vyjádřil; z tohoto 
důvodu nelze připustit jakýkoliv extenzivní výklad jdoucí nad daný zákonný rámec.

Na základě podaného výkladu lze uzavřít, že z hlediska zásady rovného odměňování 
podle § 110 zák. práce nejsou pro posouzení, zda se v konkrétním případě jedná 
o stejnou práci nebo o práci stejné hodnoty, významné (nepředstavují komparační
kritérium ve smyslu § 110 odst. 2 zák. práce) sociálněekonomické podmínky a jim odpo-
vídající výše nákladů na uspokojování životních potřeb v místě, kde zaměstnanec
na základě pracovní smlouvy pro zaměstnavatele vykonává práci.

Komentář
Zásada „za stejnou práci stejná odměna“ popsaná v § 110 zákoníku práce představovala 
po řadu let „časovanou bombu“ v pracovněprávních předpisech a bylo jen otázkou času, kdy 
a kým bude odpálena. Uvedené ustanovení totiž taxativním (tj. úplným) výčtem vymezuje 
kritéria, k nimž se přihlíží při posuzování, zda se jedná o stejnou práci nebo práci stejné hod-
noty. Kritérium místa výkonu práce zde přitom vymezeno není, a přesto je mzdová úroveň 
za podobné či shodné práce v různých částech naší země diametrálně odlišná.

Je to, jak ostatně uvedl Nejvyšší soud, i logické – v různých koutech naší země se liší 
nabídka i poptávka práce a trh na to samozřejmě reaguje. V určitých regionech je tak práce 
placena lépe, protože za horší mzdu by zaměstnavatel zaměstnance těžko získal či udržel. 
Pokud zaměstnavatel působí jen v daném regionu, nečiní to z právního hlediska žádné pro-
blémy. Horší situace nastává, pokud tentýž zaměstnavatel působí v různých regionech napříč 
Českou republikou a svým zaměstnancům konajícím stejnou práci platí mzdu odlišnou mimo 
jiné v závislosti na regionu, v němž práci konají. Kromě České pošty, jíž se týká komentovaný 
rozsudek, může jít v praxi třeba o velké obchodní řetězce, poskytovatele služeb apod.

Nejvyšší soud, byť při vědomí, že odlišnost mzdové úrovně napříč regiony existuje a je 
do jisté míry nutná, pak pro tyto případy dovodil, že místo výkonu práce, resp. sociálněeko-
nomické podmínky v místě výkonu práce panující, nejsou významné při posuzování, zda se 
jedná o stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Jinými slovy, pokud zaměstnavatel působí 
napříč republikou, nemůže zaměstnance konající v různých regionech totožnou práci odmě-
ňovat různě jen z toho důvodu, že v jednom místě „jsou mzdy vyšší“ než v místě jiném.

Tento závěr Nejvyššího soudu vyvolal mezi laickou i odbornou veřejností poměrně vášni-
vou diskuzi. Autor by se na tomto místě rád Nejvyššího soudu zastal: předmětné ustanovení 
zákoníku práce je skutečně napsáno tak, že Nejvyšší soud k jinému výkladu dospět snad ani 
nemohl, resp. pokud by toto ustanovení vyložil jinak, šlo by o výklad poměrně účelový a ne-
odpovídající smyslu a účelu tohoto ustanovení zákoníku práce. Je tedy třeba se spíše ptát, 
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zda je vůbec dobře, že takové ustanovení zákoník práce obsahuje, a zda by nestačila obecná 
zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace obsažená v § 16 zákoníku práce. Na tuto 
otázku autor odpovídá jednoznačně záporně: § 109 odst. 4 a § 110 zákoníku práce by za-
sluhovaly zrušit a „uvrhnout v zapomnění“, neboť nemají v demokratickém právním řádu co 
dělat (pozor, nezaměňovat s obecnou zásadou rovného zacházení a zákazu diskriminace, ta 
samozřejmě význam má).

Rovněž může být zajímavé, zda tento výklad obstojí u Ústavního soudu. Otázkou totiž je, 
zda § 110 zákoníku práce ve svém důsledku až příliš nezasahuje do ústavně zaručené svobo-
dy podnikání – pokud totiž zaměstnavatel bude odměňovat stejně napříč regiony, de facto 
to znamená, že buď v některých regionech nebude konkurenceschopný (bude nabízet příliš 
nízké mzdy), nebo v některých regionech nebude schopen podnikat se ziskem (mzdové ná-
klady budou příliš vysoké).

Konečně podle názoru autora není ani vyloučeno, aby v konkrétních případech byly mezi 
prací vykonávanou v různých regionech takové rozdíly, které lze podřadit kupř. pod složitost, 
odpovědnost a namáhavost vykonávané práce – může se např. stát, že v prodejně v centru 
velkého města prodavač za den obslouží stovky zákazníků, kdežto na malé obci třeba jen 
několik desítek, a jejich práce je tedy jinak namáhavá, a tudíž není stejná.

Mgr. Michal VRAJÍK, 
samostatný advokát
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