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Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY

K MODERACI NÁHRADY MZDY ČI PLATU PŘI NEPLATNÉM 

ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. května 2021, sp. zn. 21 Cdo 3338/2020
(dostupný na www.nsoud.cz)

„Zmírňovací“ § 69 odst. 2 zák. práce nemá zabránit tomu, aby zaměstnavatel byl za svůj ne-
správný postup postižen tím, že zaměstnanci zajistí stejné plnění, jako kdyby práci vykonával, 
nýbrž neodůvodněnému zvýhodňování zaměstnance. Po uplynutí 6 měsíců z celkové doby, 
za niž by měla být zaměstnanci poskytnuta náhrada mzdy, tak ustupuje sankční a satisfakční 
povaha náhrady mzdy (platu) do pozadí a oproti tomu se zvýrazňuje její sociální funkce. Jde 
tedy především o to, zda chování zaměstnance při zajišťování si dalšího výdělku 
(jiného příjmu) je korektní. Krácení přichází v úvahu, jestliže vlastní vinou zanedbal 
možnost vydělat si, a tak alespoň zčásti nahradit ušlý příjem, nebo si naopak ně-
kde vydělával tolik, že újmu neutrpěl (srov. odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze 
dne 13. září 2002 sp. zn. 21 Cdo 1746/2001, který byl uveřejněn pod č. 26 v časopise Soudní 
judikatura, roč. 2003).

Zaměstnanci lze tedy přičítat k tíži, že se nezapojil do práce po uplynutí doby 
(prvních) 6 měsíců, za kterou mu přísluší náhrada mzdy na základě jeho oznámení 
zaměstnavateli, že trvá na svém dalším zaměstnávání. O zapojení (možnosti zapo-
jení) zaměstnance do práce je možné uvažovat až od nástupu do práce, tedy od okamžiku, 
od něhož probíhá (mohl probíhat) výkon práce, za který náleží mzda nebo plat. Zapojením 
se zaměstnance do práce není naopak možné rozumět již samotné vyjednávání o uzavření 
pracovní smlouvy. K přiměřenému snížení náhrady mzdy (platu) je tedy možné při-
stoupit i tehdy, nevyužije-li zaměstnanec nabídky jiné práce za podmínek v zásadě 
rovnocenných, nebo dokonce výhodnějších, než by měl při výkonu práce podle 
pracovní smlouvy, kdyby zaměstnavatel plnil svou povinnost přidělovat mu tuto 
práci, dané mu ještě před uplynutím doby (prvních) 6 měsíců z celkové doby, za niž 
by měla být zaměstnanci poskytnuta náhrada mzdy, má-li zaměstnanec možnost 
na základě této nabídky nastoupit do práce u jiného zaměstnavatele až v době 
po uplynutí těchto 6 měsíců (např. proto, že nabídka práce stále trvá, nebo proto, že 
zaměstnanec má možnost si sjednat pozdější den nástupu do práce). Zaměstnanec tak má 
zachovánu možnost využít celou dobu, po kterou mu § 69 odst. 1 zák. práce poskytuje zvý-
šenou ochranu v situaci, do níž se dostal pro porušení povinnosti zaměstnavatele.
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Komentář

Neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je poměrně drahou zále-
žitostí. Pokud zaměstnanec ve sporu o určení jeho neplatnosti uspěje, může se po za-
městnavateli za dobu trvání sporu domáhat zaplacení náhrady mzdy či platu z neplatného 
rozvázání pracovního poměru podle § 69 odst. 1 zákoníku práce. Podmínkou je kromě úspě-
chu ve sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru dále to, že zaměstnanec zaměst-
navateli  písemně oznámí, že trvá na dalším zaměstnávání, a zaměstnavatel se rozhodne, 
že po dobu sporu nebude zaměstnanci (jenž je připraven, schopen a ochoten práci podle 
pracovní smlouvy konat) práci přidělovat. 

Toto pro zaměstnavatele poměrně tvrdé pravidlo zmírňuje § 69 odst. 2 zákoníku práce, 
jež umožňuje za dobu přesahující 6 měsíců náhradu mzdy či platu přiměřeně snížit. Výkla-
dem tohoto ustanovení se přitom zabývá komentované rozhodnutí, ve kterém se propuštěná 
zaměstnankyně na zaměstnavateli domáhala zaplacení této náhrady s odkazem na to, že 
bylo soudy dříve pravomocně rozhodnuto o určení neplatnosti její výpovědi.

Možnost zaměstnavatele domáhat se za období přesahující 6 měsíců moderace náhrady 
mzdy či platu je spojena zejména s možností zaměstnance zapojit se do práce za srovna-
telných, nebo dokonce výhodnějších podmínek. V daném řízení přitom soudy řešily mimo 
jiné pracovní nabídku danou neplatně propuštěné zaměstnankyni jinou společností v úno-
ru 2015, což byl první měsíc uplatněného nároku. Pro soudy nižších stupňů nebyla tato na-
bídka důvodem ke snížení náhrady mzdy právě z toho důvodu, že časově spadala do období 
prvních 6 měsíců od vzniku nároku.

Docela jinak se k této situaci ovšem postavil Nejvyšší soud. Na rozdíl od soudů nižších 
stupňů dovodil, že za určitých okolností může i tato nabídka představovat důvod pro snížení 
náhrady mzdy (platu), a to v případě, že na základě této nabídky mohl zaměstnanec nastou-
pit do práce až v době po uplynutí těchto prvních 6 měsíců od vzniku nároku. Zjednodušeně 
řečeno dovolací soud vysvětlil, že i v případě pracovních nabídek daných neplatně propuš-
těnému zaměstnanci v době prvních 6 měsíců běhu nároku na náhradu mzdy (platu) musí 
soudy řešit, zda by v případě jejich přijetí zaměstnanec pracoval u jiného zaměstnavatele 
i po tomto období. Vztaženo na komentovaný případ to znamená, že se soudy měly zabývat 
tím, zda by přijetí nabídky ovlivnilo příjem propouštěné zaměstnankyně za období od srp-
na 2015 dále. Nejvyšší soud proto dosavadní rozhodnutí zrušil a soudům nižších stupňů 
v tomto směru uložil další dokazování.

Konstrukce Nejvyššího soudu je podle názoru autorů správná, nicméně prokazování ča-
sové působnosti nabídky nebo možnosti sjednání pozdějšího data nástupu do práce (jak 
je v komentovaném rozhodnutí naznačováno) se jeví jako velmi problematické a na bližší 
upřesnění si patrně budeme muset počkat do té doby, než bude věc opětovně projednána 
nižšími soudy. Zjišťování uvedeného se navíc zpravidla neobejde bez stanoviska potenciálního 
dalšího zaměstnavatele. Toto rozhodnutí lze tedy vnímat jako určitou šanci  zaměstnavatele, 
jak zmírnit následky svého protiprávního počínání. Stále ovšem platí, že právní úprava v § 69 
zákoníku práce a judikatura na ni navazující jsou vůči zaměstnavatelům velmi tvrdé, a za-
městnavatel by proto při rozvazování pracovního poměru měl dbát především na to, aby 
dodržel všechny zákonné procedury, a těmto následkům se tak vyhnul.

K DORUČOVÁNÍ DŮLEŽITÉ PRACOVNĚPRÁVNÍ PÍSEMNOSTI 

ZAMĚSTNANCI POŠTOU
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. května 2021, sp. zn. 21 Cdo 314/2021
(dostupný na www.nsoud.cz)

Dovolací soud je přesvědčen, že poskytnutí zákonem vyžadovaných potřebných informací 
na dvou formulářích, které jsou adresátu doručované písemnosti vloženy do  poštovní 
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schránky odděleně, nijak nebrání správnému pochopení jejich obsahu tak, aby infor-
mace v nich vtělená nebyla vnímána zkresleně, bezobsažně, či nevyvolala v adre-
sátu jakékoliv pochybnosti v tom, jak správně postupovat, aby se mu doručovaná 
zásilka fyzicky dostala do rukou, a to i v případě, že doručovatel opomene (jak se stalo 
v posuzovaném případě) správně na rubové straně formuláře Výzva zakřížkovat  potřebnou 
informaci o připojení formuláře Poučení. Především spojitost obou písemností vyplývá ze spo-
lečné informace, že byl učiněn neúspěšný pokus o osobní doručení zásilky, že se jedná o zá-
silku určenou do vlastních rukou adresáta s dodejkou a že zásilka je fyzicky uložena na poště. 
Ani nezakřížkování příslušné rubriky ve formuláři Výzva nezpůsobuje zmatečnost, či nedo-
statečnost informace. Ostatně význam této informace vyvstane pouze v situaci, kdy by (ať již 
z jakéhokoliv důvodu) doprovodné Poučení ve schránce adresáta chybělo, aby  adresát byl 
alespoň „varován“, že je doručována zásilka „vyšší důležitosti“. Pakliže se však Poučení spolu 
s Výzvou ve schránce nachází, nemůže absence vyznačení v příslušné rubrice Výzvy zname-
nat, že by snad adresát k Poučení neměl přihlížet, resp. je mohl ignorovat, a to již s ohledem 
na zcela zjevnou obsahovou propojenost obou formulářů.

Důvodnost dovolání nezakládá ani námitka „chybné délky úložní doby“ vyznače-
né ve Výzvě. Dovolatel sice správně namítá, že Výzva obsahuje údaj, podle kterého si zásilku 
mohl na poště vyzvednout „nejpozději do 12. prosince 2017“ (s odkazem na „pozn. 1“, 
podle které bude zásilka „následujícího dne vrácena zpět odesílateli“), který neodpovídá po-
slednímu dni zákonné lhůty „10 pracovních dnů“ k vyzvednutí písemnosti stanovené § 336 
odst. 3 větou druhou zák. práce, neboť 10. pracovní den od uložení zásilky u provozovatele 
poštovních služeb připadl na pondělí 11. prosince 2017. Uvedená diskrepance však nijak 
neodporuje smyslu a účelu zákonné úpravy doručování, které spočívají v požadav-
ku, aby se písemnosti uvedené v § 334 odst. 1 zák. práce dostaly do reálné dispozice 
zaměstnance, byl-li žalobce řádně poučen o tom, že zákonná fikce doručení písem-
nosti podle § 336 odst. 4 věty druhé zák. práce nastane „ve lhůtě 10 pracovních 
dnů od jejího uložení“ (s účinností od novely provedené zákonem č. 285/2020 Sb. 
od 30. července 2020 ve lhůtě 15 (kalendářních) dnů od jejího uložení – pozn. auto-
rů), kdy každý průměrně rozumný a opatrný člověk, natož žalobce jako osoba s vy-
sokoškolským právnickým vzděláním, musel seznat, k jakému okamžiku v případě 
jeho nečinnosti (nevyzvednutí uložené zásilky) účinky doručení nastanou. Tento 
zjevný omyl pošty (která evidentně na Výzvě poznamenala běžnou 15denní úložní dobu), 
který však nijak postavení adresáta (zaměstnance) nezhoršuje, proto nemůže účinky doručení 
podle § 336 odst. 4 věty druhé zák. práce zhatit.

Komentář

Komentované rozhodnutí bylo vydáno ve sporu týkajícím se určení neplatnosti výpovědi dané 
pro fikci nadbytečnosti po odvolání z vedoucího pracovního místa. Jednou z klíčových otá-
zek řešených v tomto řízení bylo, zda bylo zaměstnanci odvolání řádně doručeno. V případě 
negativní odpovědi by nebyla splněna podmínka pro dání výpovědi, a byl by tak dán důvod 
její neplatnosti.

Dovolací soud se zabýval řešením dvou základních aspektů při doručování důležité pra-
covněprávní písemnosti poštou. Nejprve shledal, že byly splněny podmínky doručení odvolání 
poštou, protože zaměstnanec byl v době doručení v trvající dočasné pracovní neschopnosti. 
Osobní doručení na pracovišti tedy nebylo možné, a dovolací soud se proto dále zabýval tím, 
zda byly splněny podmínky poštovního doručení, které zákoník práce (zvláště pak ve znění 
účinném do 29. července 2020) vymezuje poměrně rigidně.

Nejvyšší soud zaprvé řešil, zda musí být výzva k vyzvednutí zásilky a poučení o následcích 
nevyzvednutí zásilky podle zákoníku práce na jedné listině. V posuzovaném případě byly 
totiž výzva a poučení na dvou různých listinách, které ovšem byly zaměstnanci (obě) vloženy 
do poštovní schránky. Na základě těchto skutečností dovolací soud uzavřel, že zvolení této 
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formy je nerozhodné – zjednodušeně řečeno postačí, pokud zaměstnanec potřebné informa-
ce ve schránce nalezne, a je vedlejší, zda se nachází na jednom papíru, nebo na dvou.

Ještě významnější je závěr Nejvyššího soudu o tom, že nedodržení úložní lhůty 10 pra-
covních dní (rozhodnutí se týkalo odvolání doručeného ještě před účinností novely 
č. 285/2020 Sb., jež zavedla úložní lhůtu 15 kalendářních dní) nemaří účinky doručení, pokud 
měl zaměstnanec delší časový prostor k vyzvednutí – zde konkrétně byla v důsledku omylu 
pošty využita úložní lhůta o délce právě 15 kalendářních dní. Dále Nejvyšší soud upozornil, 
že i v případě využití delší úložní lhůty se zásilka považuje za doručenou uplynutím ve lhů-
tě 10 pracovních dnů, pokud si ji do té doby adresát nevyzvedne.

Autoři tento velmi pragmatický přístup k výkladu zákonné úpravy doručování poštou 
kvitují a souhlasí s ním. I přes novelu mají zato, že z hlediska formalit je jejich splnění pro 
 zaměstnavatele na hranici únosnosti, neboť musí spoléhat na dostatečnou součinnost ze stra-
ny pošty. Komentované rozhodnutí přitom představuje signál pro zaměstnance, že  Nejvyšší 
soud nebude „krýt“ ty zaměstnance, kteří se snaží zaměstnavatele na těchto formalitách 
„nachytat“, i když zaměstnanci nebránily ve vyzvednutí písemnosti. Uvedené rozhodnutí 
má i po změně úložní lhůty velký význam – kupř. v minulosti opakovaně docházelo ze stra-
ny České pošty k prodlužování úložní lhůty u doporučených zásilek na 30 kalendářních dní 
z  důvodu šíření onemocnění covid-19, pokud adresát výslovně prodloužení lhůty nezakázal. 
Lze očekávat, že i tyto případy by byly s ohledem na stejný princip řešeny podobně.

K NÁLEŽITOSTEM VÝPOVĚDI PRO SOUSTAVNÉ  

MÉNĚ ZÁVAŽNÉ PORUŠOVÁNÍ PRACOVNÍCH POVINNOSTÍ 

A VÝKLADU TAKOVÉ VÝPOVĚDI
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. června 2021, sp. zn. 21 Cdo 620/2021
(dostupný na www.nsoud.cz)

Soud prvního stupně dovodil, že mezi všemi čtyřmi pracovními porušeními žalobce 
(dne 18. zá  ří 2017, 22. listopadu – 23. listopadu 2017, 1. února 2018 a 19. února 2018) byla 
přiměřená časová souvislost a že ve třech případech došlo u žalobce k soustavnému méně 
závažnému porušování pracovních povinností (když dne 18. září 2017 se nejednalo o poru-
šení pracovních povinností). Odvolací soud naopak dovodil, že „ve výpovědi z pracovního 
poměru jsou vymezeny dva konkrétní případy porušení pracovních povinností“, že „další vy-
týkaná pochybení žalovaná nekonkretizovala, uvedla je jen obecně“ a že „tento nedostatek 
není možné odstranit ani výkladem projevu vůle“. Podle názoru odvolacího soudu „je 
skutkové vymezení porušení povinností natolik obecné, že není zajištěno, aby ani 
výkladem nebylo možno výpovědní důvod měnit“.

Z uvedeného plyne, že odvolací soud v projednávané věci výklad projevu vůle žalované 
prováděl – jak vyplývá z obsahu spisu – pouze pomocí interpretace písemného textu, 
aniž by se při výkladu tohoto právního jednání pokusil zjistit, jaká byla skutečná 
vůle žalované, a zda úmysl (záměr) jednajícího byl nebo musel být žalobci znám 
(např. z mailové korespondence ze dne 20. listopadu 2017, příp. z dalších listin předložených 
žalovanou v řízení), a aniž by přistoupil k výkladu projevu vůle vyjádřeného v pí-
semné výpovědi z pracovního poměru ze dne 22. února 2018 za účelem objasnění 
jejího obsahu podle pravidel vyplývajících z § 555 a § 556 o. z. a § 18 zák. práce. Jeho závěr 
o tom, že „daná výpověď z pracovního poměru ze dne 22. února 2018 nenaplňuje 
požadavek soustavnosti porušení povinnosti žalobce podle § 52 písm. g) zákoníku 
práce“, proto nemůže být (zatím) správný.
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Komentář

V daném řízení se zaměstnanec domáhal určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru. 
Ta mu byla dána z důvodu soustavného méně závažného porušování pracovních povinností 
ve smyslu § 52 písm. g) zákoníku práce. Zaměstnavatel přitom definoval výpovědní důvod 
tak, že ve výpovědi konkrétně popsal pouze dvě porušení pracovních povinností (podmínka 
soustavnosti přitom předpokládá tři taková porušení v časové návaznosti). Ostatní porušení 
byla definována pouze obecně, a to odkazem na upozornění na možnost výpovědi („vytýkací 
dopisy“), která zaměstnanec předtím obdržel.

Soudy nižších stupňů tuto situaci posoudily odlišně. Soud prvního stupně zaměstnance 
nevyslyšel, když shledal naplnění výpovědního důvodu. Zejména totiž v rámci dokazování 
zjistil, že zaměstnanec skutečně v přiměřené časové souvislosti porušil své pracovní povin-
nosti třikrát. Odvolací soud nicméně zaměstnavateli vytkl, že ve výpovědi tato tři porušení 
dostatečně nespecifikoval (uvedl jen dvě), a z tohoto formálního důvodu rozhodl o neplat-
nosti výpovědi.

Zaměstnavatel se proti tomuto rozhodnutí bránil dovoláním u Nejvyššího soudu, kdy se jej 
mimo jiné snažil přesvědčit o tom, že případné nedostatečné vyjádření výpovědního důvodu 
lze zhojit výkladem. Nejvyšší soud dal zaměstnavateli za pravdu. Navázal na svou dosavadní 
judikaturu, že zaměstnavatel je samozřejmě povinen vymezit skutkový důvod ve výpovědi 
tak, aby nebyl zaměnitelný s jiným, což předpokládá co nejpřesnější popis toho, co a kdy se 
přesně stalo. Neuvedení textu přímo do výpovědi nicméně samo o sobě neznamená, že soud 
může „rezignovat“ na zjištění toho, jaké jednání měl zaměstnavatel na mysli, a to výkladem 
výpovědi. Pokud lze z textu výpovědi dovodit, jaké jednání měl zaměstnavatel na mysli, tak 
nelze jen z důvodu výslovného neuvedení tohoto důvodu do listiny obsahující výpověď pro-
hlásit výpověď automaticky za neplatnou.

Konkrétně v dané věci dovolací soud vytkl odvolacímu soudu to, že zcela pominul 
odkazy na „vytýkací dopisy“ ve výpovědi. V nich byla přitom tato další jednání uvedena 
a  zaměstnanec je od zaměstnavatele dříve obdržel. Zaměstnanec tedy zjednodušeně musel 
vědět, za co výpověď obdržel, což je stěžejní kritérium výkladu právních jednání. V tom-
to směru proto uložil Nejvyšší soud odvolacímu soudu pokyn, aby tímto způsobem výpo-
věď podrobil výkladu projevu vůle, a teprve poté rozhodl, zda skutečně trpí formálními 
 nedostatky.

Autoři se s daným rozhodnutím ztotožňují, neboť je zcela v souladu s pravidly výkladu 
právních jednání v občanském zákoníku, která soudům zapovídají, aby právní jednání hod-
notily jen mechanicky podle textu. Na druhou stranu upozorňují na to, že tento závěr není 
 zobecnitelný pro další případy, neboť výklad projevu vůle je vždy věcí posouzení individuál-
ních okolností případu. V rozhodovací praxi Nejvyššího soudu existují i případy, kdy ani vý-
kladem projevu vůle nebylo možné důvod rozvázání pracovního poměru zjistit, a z tohoto 
důvodu zaměstnavatel v soudním sporu neuspěl. Do jisté míry půjde vždy o „pocitovou“ 
záležitost. 

Stran výpovědi z tohoto důvodu proto autoři zaměstnavatelům doporučují, aby konkrét-
ně ve výpovědi uváděli všechna méně závažná porušení pracovních povinností, kterých se 
zaměstnanec dopustil. Toto doporučení nabývá na důležitosti za situace, kdy se Nejvyšší soud 
(podle názoru autorů ke škodě věci) nevyjádřil k tomu, zda je nutné ve výpovědi dané z toho-
to důvodu vymezit všechna porušení, nebo jenom to poslední, které představuje pomyslnou 
„poslední kapku“, pro kterou zaměstnavatel přistoupil k rozvázání pracovního poměru.

Mgr. Michal VRAJÍK, 
samostatný advokát

JUDr. Radim MARADA, 
advokát v trvalé spolupráci s Mgr. Michalem Vrajíkem
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