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Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY
OKAMŽIK PRODLENÍ S VÝPLATOU MZDY ČI PLATU A ÚROKY 
Z PRODLENÍ
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. února 2021, sp. zn. 21 Cdo 2456/2020
(dostupný na www.nsoud.cz)

Je-li mzda, plat nebo náhrada mzdy nebo platu splatná – ve smyslu § 141 odst. 1 zák. práce 
– nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci prá-
vo na mzdu, plat nebo náhradu mzdy nebo platu, je tu rozhodné, zda právo  zaměstnance

Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY



32 MZDOVÁ ÚČETNÍ 5/2022

(jako věřitele) na mzdu, plat nebo náhradu mzdy nebo platu bylo splněno (či zůsta-
lo nesplněno) před uplynutím posledního dne takového měsíce, a prodlení se spl-
něním takového dluhu vzniká od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, jehož 
uplynutím nastala splatnost mzdy, platu nebo náhrady mzdy nebo platu.

V projednávané věci ze skutkových zjištění odvolacího soudu nevyplývá, že splatnost 
platu (náhrady platu) byla smlouvou uzavřenou mezi žalovanou a žalobkyní nebo kolektivní 
smlouvou, popřípadě (za podmínek stanovených zákoníkem práce) vnitřním předpisem upra-
vena jinak, než se uvádí v § 141 odst. 1 zák. práce. Poukazuje-li odvolací soud v této 
souvislosti na „vnitřní předpis“, jehož se žalobkyně „dovolávala již v žalobě“ (aniž by tím-
to vnitřním předpisem provedl důkaz), pak přehlíží, že žalobkyně v žalobě (za  účelem 
 zdůvodnění dat, od kterých požaduje úroky z prodlení z jednotlivých částek 
 náhrady platu)  argumentovala pracovním řádem a v něm určeným pravidelným 
termínem  výplaty platu u žalované; netvrdila však, že by v pracovním řádu byla 
upravena splatnost platu (jinak než v § 141 odst. 1 zák. práce). Obdobně ve svém vyjá-
dření k odvolání žalované proti rozsudku soudu prvního stupně žalobkyně uvedla, že „termín 
výplaty byl v této konkrétní věci stanoven platovým řádem a kolektivní smlouvou žalované 
na 12. den příslušného kalendářního měsíce“. Přiznal-li odvolací soud za těchto okolností 
 žalobkyni úroky z prodlení vždy od 13. dne měsíce následujícího po měsíci, za který 
náležela náhrada platu, které se v tomto řízení domáhala, a nikoliv od prvního dne 
 měsíce následujícího po měsíci, jehož uplynutím  nastala splatnost náhrady platu 
podle § 141 odst. 1 zák. práce, není jeho  rozhodnutí v této části správné (v souladu 
se zákonem).

Komentář
Komentované rozhodnutí je dalším z plejády rozhodnutí, která se zabývala otázkou, kdy na-
stává splatnost odměny za práci či její náhrady (zde šlo konkrétně o náhradu platu za překáž-
ky v práci na straně zaměstnavatele, jež nebyla žalovaným zaměstnavatelem zaměstnankyni 
poskytnuta dobrovolně). Dovolací soud se zabýval pouze otázkou úroků z prodlení z této 
náhrady, na které vzniká nárok ode dne následujícího po dni splatnosti, pokud zaměstnavatel 
nesplnil povinnost náhradu platu poskytnout dobrovolně – základ nároku nebyl v komento-
vaném rozhodnutí zpochybněn.

Soud prvního stupně a soud odvolací dovodily, že termín splatnosti náhrady platu byl 
stanoven vnitřním předpisem zaměstnavatele (pracovním řádem) na 12. den kalendářního 
měsíce následujícího po vykonání práce (příp. měsíce, kdy nastaly důvody pro poskytnutí 
náhrady platu). Z tohoto důvodu se soudy ztotožnily s názorem žalobkyně, jež uplatnila úroky 
z prodlení od 13. dne tohoto kalendářního měsíce. Zaměstnavatel se dovoláním bránil právě 
proti tomuto výpočtu úroků z prodlení, kdy podle jeho názoru splatnost náhrady platu v da-
ném případě mohla nastat až posledním dnem daného kalendářního měsíce, a za tyto části 
příslušného kalendářního měsíce uplatnila zaměstnankyně úroky z prodlení neoprávněně.

Nejvyšší soud se v komentovaném rozsudku zcela ztotožnil s názorem žalovaného za-
městnavatele. Jednoznačně v návaznosti na svou předchozí judikaturu dovodil, že splatnost 
náhrady platu nastává až posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 
za který náhrada platu náleží, ledaže by ve smlouvě byla výslovně sjednána, případně ve vnitř-
ním předpisu zaměstnavatele stanovena jiná splatnost náhrady platu. K odkazovanému pra-
covnímu řádu vydanému zaměstnavatelem Nejvyšší soud uvedl, že upravoval pouze výplatní 
termín platu či náhrady platu a samotným nedodržením tohoto výplatního termínu nemohlo 
dojít k prodlení s výplatou náhrady platu, a tím ani ke vzniku nároku na úrok z prodlení.

Autoři se s tímto rozhodnutím dovolacího soudu zcela ztotožňují. Navazuje na řadu 
předchozích rozhodnutí, ze kterých vyplývá, že zaměstnavatel musí důrazně rozlišovat mezi 
pojmy výplatní termín a splatnost (mzdy či platu, příp. jejich náhrady). Nepříznivé násled-
ky spojené s prodlením ve smyslu občanského zákoníku má přitom tradičně až nedodržení 
druhého termínu. Opačný výklad by znamenal nejen revoluci ve výkladu úroků z  prodlení 
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 souvisejících s pozdním zaplacením odměny za práci z pracovního poměru, ale změnil 
by i právo zaměstnance na okamžité zrušení pracovního poměru, které by tím pádem vzni-
kalo již uplynutím 15 dnů po výplatním termínu v případě nezaplacení odměny za práci či její 
části (a v některých případech by založilo právo zaměstnance tohoto institutu využít dokonce 
ještě před zákonným termínem splatnosti).

Výše uvedené samozřejmě neznamená, že by zaměstnavatelé měli brát pojem výplat-
ní termín „samoúčelně“, neboť zaměstnanci v praxi z těchto výplatních termínů vycházejí 
např. při nastavení splatnosti svých pravidelných výdajů (např. splátky hypotéky, nájmu bytu), 
a nelze proto vyloučit škodní nároky zaměstnance, pokud zaměstnavatel výplatní termín 
nebude respektovat. Prodlení v zákonném slova smyslu ovšem může nastat až 1. dnem ka-
lendářního měsíce, po kterém měly být mzda či plat (příp. jejich náhrada) vyplaceny. Jedinou 
výjimkou by byly situace, pokud by zaměstnavatel výslovně ke splatnosti (a nikoliv tedy vý-
platnímu termínu) uvedl či sjednal jiné datum. Tradičně nicméně zaměstnavatelé (zpravidla 
ve vnitřních předpisech) upravují pouze výplatní termíny, a splatnost se tedy řídí zákonným 
pravidlem obsaženým v § 141 odst. 1 zákoníku práce.

Mgr. Michal VRAJÍK, 
samostatný advokát

JUDr. Radim MARADA, 
advokátní koncipient
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