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Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY

PROMLČENÍ PRÁVA NA VRÁCENÍ ODSTUPNÉHO
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. října 2017, sp. zn. 21 Cdo 5285/2016
(dostupný na www.nssoud.cz)
Ustanovení § 331 zákoníku práce obsahuje zvláštní úpravu promlčecí lhůty (doby) 
práva na vydání bezdůvodného obohacení, které spočívá ve vrácení částek, které 
zaměst navatel neprávem vyplatil zaměstnanci, od níž se nelze odchýlit (srov. § 4b odst. 1 
zákoníku práce). Neuplatní se zde obecná úprava promlčení práva na vydání plnění 
z bezdůvodného obohacení obsažená v ustanovení § 107 občanského zákoníku. 
Právo na vydání bezdůvodného obohacení, které spočívá ve vrácení částek, které zaměst-
navatel neprávem vyplatil zaměstnanci, se tedy promlčuje ve lhůtě (době) tří let a promlčecí 
lhůta (doba) počíná běžet od jejich výplaty (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. čer-
vence 2016, sp. zn. 21 Cdo 5189/2015). Nelze proto souhlasit se závěrem odvolacího soudu, 
podle kterého „v daném případě nelze tříletou lhůtu počítat ode dne 5. července 2012, 
tedy ode dne následujícího po dni, kdy došlo k připsání zažalované částky na účet žalova-
né“, neboť „ještě i řadu měsíců poté se totiž jednalo o řádně uspokojený nárok žalované 
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na odstupné vzniklý jí ve smyslu § 67 odst. 1 zákoníku práce“, a teprve nabytím právní moci 
rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 23. ledna 2014, č. j. 8 C 115/2012-50, kterým 
bylo rozhodnuto o neplatnosti výpovědi z pracovního poměru ze dne 20. dubna 2012, bylo 
postaveno najisto, že nárok na odstupné nevznikl a částka byla vyplacena neprávem, a teprve 
v tomto okamžiku „nastoupil režim ustanovení § 331 zákoníku práce“ a počala běžet tříletá 
lhůta, po kterou žalobce mohl požadovat její vrácení. Odvolací soud zde náležitě nevzal 
v úvahu jak zvláštní úpravu promlčecí doby v ustanovení § 331 zákoníku práce, 
tak skutečnost, že účinky rozsudku soudu o určení neplatnosti právního úkonu 
směřujícího k rozvázání pracovního poměru (ať již jde o neplatnost absolutní, nebo 
relativní) nastávají ex tunc (od počátku) a že proto odstupné vyplacené na zákla-
dě neplatné výpovědi z pracovního poměru nelze do doby vyslovení její neplat-
nosti soudem považovat za „řádně uspokojený nárok“. Při stanovení počátku běhu 
promlčecí lhůty (doby) práva na vydání bezdůvodného obohacení, které spočívá ve vrácení 
částek, jež zaměstnavatel neprávem vyplatil zaměstnanci, nemohl odvolací soud v souladu 
se zákonem vycházet ze závěrů, které Nejvyšší soud učinil ve svých rozhodnutích (rozsu-
dek ze dne 26. července 2007, sp. zn. 21 Cdo 2423/2006, usnesení ze dne 11. srpna 2009, 
sp. zn. 21 Cdo 3207/2008, a rozsudek ze dne 25. září 2014, sp. zn. 21 Cdo 2811/2013, 
na něž odvolací soud v napadeném rozsudku odkázal) o promlčení práva na náhradu škody 
v pracovněprávních vztazích, neboť promlčecí lhůta (doba) k uplatnění nároku na náhradu 
škody (její běh) se upíná k jiným skutečnostem.

Komentář

V komentovaném rozhodnutí Nejvyšší soud řešil otázku, od kdy běží promlčecí lhůta, po-
kud jde o vrácení vyplaceného odstupného. Skutkový stav věci spočíval v tom, že zaměst-
navatel rozvázal se zaměstnancem pracovní poměr výpovědí pro nadbytečnost, a vyplatil 
proto zaměstnanci odstupné. Zaměstnanec se proti výpovědi bránil soudní cestou a uspěl. 
Zaměstnavatel proto požadoval vrácení vyplaceného odstupného. Žalobu podal méně 
než 3 roky od skončení soudního sporu o neplatnost výpovědi, ale více než 3 roky od vypla-
cení  odstupného.

Nejvyšší soud s odkazem na § 331 zákoníku práce dovodil, že právo na vrácení vyplace-
ného odstupného se promlčuje ve tříleté lhůtě, která běží již ode dne jeho výplaty. 
To platí bez ohledu na to, že až do skončení soudního sporu je odstupné poskytnuto „důvodně“ 
a že zaměstnavatel neví, že se jedná o bezdůvodné obohacení na straně zaměstnance.

S uvedeným názorem se přitom nelze ztotožnit. Podle názoru autora je zcela nepřijatelný 
výklad, podle něhož se právo na vrácení odstupného může promlčet dříve, než se zaměstnavatel 
vůbec dozví, že takové právo má. Soudní spory přitom mohou trvat dlouhou dobu, a i když 
průměrná délka soudního řízení v posledních letech naštěstí klesá, pak zejména ve skutkově 
složitých věcech soudní spor opravdu může trvat déle než 3 roky.

Přesto je na druhou stranu třeba uvést, že § 331 zákoníku práce skutečně takto přísný výklad 
připouští, a zaměstnavatelé by proto měli vycházet z toho, že pokud zaměstnanec rozporuje 
platnost rozvázání pracovního poměru, běží promlčecí lhůta práva na vrácení odstupného již 
ode dne, kdy zaměstnavatel zaměstnanci toto odstupné vyplatil.

Doporučení je proto nasnadě – pokud probíhá soudní spor o určení neplatnosti rozvázání 
pracovního poměru výpovědí či dohodou, a není proto jisté, zda bylo odstupné zaměstnanci 
vyplaceno důvodně, musí zaměstnavatel na ochranu svých práv do 3 let od vyplacení odstup-
ného podat žalobu na vrácení vyplaceného odstupného a v žalobě navrhnout pře-
rušení řízení, a to až do pravomocného rozhodnutí sporu o neplatnost rozvázání pracovního 
poměru. Podáním žaloby dochází k tzv. stavení promlčecí lhůty, což znamená, že po dobu 
trvání soudního sporu promlčecí lhůta neběží.

Pokud zaměstnanec v tomto sporu neuspěje (a odstupné mu tak bylo vyplaceno  důvodně), 
vezme následně zaměstnavatel žalobu zpět. Pokud naopak zaměstnanec uspěje a musí odstup-
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né vrátit, vrátí je zaměstnavateli buď dobrovolně, nebo následně na základě rozhodnutí vydané-
ho v již zahájeném soudním řízení o vrácení odstupného.

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU NA DOBU URČITOU 

V DOBĚ DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. listopadu 2017, sp. zn. 21 Cdo 4683/2017
(dostupný na www.nssoud.cz)
Skutečnost, že je zaměstnanec uznán dočasně neschopným práce, má za následek, že za-
městnavatel omluví nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu této pracovní neschopnosti 
(srov. již zmíněný § 191 zákoníku práce). Vlastní podstatou (nejen této) překážky v práci 
však je, že představuje právem uznanou dočasnou nemožnost plnění základních 
pracovněprávních povinností, a vzhledem k tomu rovněž suspenzi pracovního zá-
vazku. Zaměstnanec po tuto dobu není povinen vykonávat práci podle pracovní smlouvy 
(§ 38 odst. 1 písm. b) zákoníku práce) a zaměstnavatel není povinen přidělovat zaměstnanci 
práci podle pracovní smlouvy a platit mu za vykonanou práci mzdu (§ 38 odst. 1 písm. a) 
zákoníku práce), přičemž hmotné zabezpečení zaměstnance je zajištěno jiným způsobem; 
po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti má zaměstnanec nárok na dávky nemocen-
ského pojištění (srov. § 5 písm. a) bod 1, § 23 zákona č. 187/2006 Sb.). Z uvedeného vyplývá, 
že po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanec nekoná práci, neboť došlo 
k dočasnému zániku povinnosti zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci sjednaný druh práce 
a korespondující povinnosti zaměstnance tuto práci vykonávat. Okolnost, že tato doba 
se sice pro účely vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství započítává – jak 
zdůrazňuje dovolatelka – do doby účasti zaměstnankyně na nemocenském pojištění 
(srov. § 10, § 32 zákona č. 187/2006 Sb.), příp. že ustanovení § 348 odst. 1 písm. a) 
zákoníku práce tuto dobu „považuje za výkon práce“, nic nemění na tom, že se ne-
jedná o skutečný (faktický) výkon práce, s nímž by byly spojeny základní pracovněpráv-
ní povinnosti zaměstnavatele (především povinnost platit zaměstnanci za vykonanou práci 
mzdu – srov. § 348 odst. 2 zákoníku práce).

Změna (transformace) pracovního poměru sjednaného na dobu určitou na pra-
covní poměr na dobu neurčitou podle ustanovení § 65 odst. 2 zákoníku práce však 
předpokládá, že svoji vůli pokračovat v pracovním poměru i po uplynutí sjedna-
né doby projeví na straně jedné zaměstnanec tím, že bude (po uplynutí sjednané 
doby) dále pokračovat v konání prací podle pracovní smlouvy, a na straně druhé za-
městnavatel tím, že mu v tom nezabrání (nezakáže mu v práci pokračovat). K tomu 
zjevně nemůže dojít za situace, kdy dosavadní pracovní závazek je z důvodu dočasné pra-
covní neschopnosti zaměstnance suspendován, a zaměstnanec proto po uplynutí sjednané 
doby práci nekoná a naopak zaměstnavatel mu žádnou práci nepřiděluje. Dovolací soud 
proto dospěl k závěru, že pokračováním v konání prací ve smyslu ustanovení § 65 
odst. 2 zákoníku práce je třeba rozumět toliko skutečný (faktický) výkon práce po-
dle pracovní smlouvy; je-li po uplynutí sjednané doby, na niž byl pracovní poměr sjednán, 
pracovní závazek suspendován pro dočasnou pracovní neschopnost zaměstnance, nejedná 
se o pokračování v konání prací.

Komentář

Pracovní poměr může být podle příslušných ustanovení zákoníku práce sjednán i na dobu 
určitou. Od pracovního poměru na dobu neurčitou se takový pracovní poměr liší především 
tím, že kromě běžných způsobů skončení pracovního poměru končí automaticky rovněž 
uplynutím sjednané doby.
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Ing. Tereza Kurtišová

Zákoník práce nicméně stanoví, že pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané 
doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní 
poměr na dobu neurčitou. Tato právní úprava je vůči zaměstnavateli poměrně přísná, neboť 
postačí, aby zaměstnanec pokračoval s vědomím svého nadřízeného vedoucího zaměstnan-
ce v práci i jeden den po uplynutí sjednané doby a jeho pracovní poměr se přemění na dobu 
 neurčitou.

Výše citované rozhodnutí se týkalo situace, kdy zaměstnankyně byla zaměstnána v pracov-
ním poměru na dobu určitou. Sjednaná doba přitom uplynula během trvání dočasné pracovní 
neschopnosti zaměstnankyně z důvodu rizikového těhotenství. Zaměstnankyně argumentovala 
tak, že její pracovní poměr se změnil na pracovní poměr na dobu neurčitou, neboť pokračovala 
po uplynutí sjednané doby v práci.

Zákoník práce totiž upravuje některé doby, které se považují za výkon práce. Jde na-
příklad o dobu překážek v práci, dovolené nebo svátků. Dočasná pracovní neschopnost (včetně 
rizikového těhotenství) je přitom překážkou v práci na straně zaměstnance, která se podle § 348 
odst. 1 písm. a) zákoníku práce považuje za výkon práce. 

Soudy se však k této argumentaci nepřiklonily. Nejvyšší soud vysvětlil, že ke změně 
pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou dojde jedině faktickým, skuteč-
ným konáním prací po uplynutí sjednané doby, a nikoliv tím, že zde existuje překážka 
v práci, kterou zákon za výkon práce pouze považuje.

S uvedenou argumentací lze zcela souhlasit. Opačný závěr by měl totiž naprosto nepřijatelné 
důsledky, neboť každému zaměstnanci na dobu určitou by stačilo nechat se ke konci sjednané 
doby uznat dočasně práce neschopným, takto „přečkat“ konec sjednané doby trvání pracovní-
ho poměru a tím se stát zaměstnancem v pracovním poměru na dobu neurčitou. Zaměstnavatel 
by neměl žádné nástroje, jak takovému jednání účinně zamezit. Závěry soudů v této věci lze 
proto považovat za jediné možné a zcela správné.

Mgr. Michal VRAJÍK,
samostatný advokát; externí spolupracovník, Human Garden
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