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Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY

NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÉ DÁNÍM VÝPOVĚDI
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. prosince 2017, sp. zn. 21 Cdo 4353/2017
(dostupný na www.nssoud.cz)
Žalovaná tím, že J. K. dala (jménem žalobkyně) výpověď z pracovního poměru 
ve smyslu ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce, aniž by pro dání výpovědi podle 
tohoto ustanovení byly splněny zákonné podmínky, porušila svoji pracovní povin-
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nost dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jí vykonávané (§ 301 písm. c) 

zákoníku práce). Jedná se přitom o objektivní stav, který nastal bez ohledu na to, zda jej 
žalovaná chtěla způsobit nebo zda věděla, že může nastat.

V projednávané věci vyplývá ze skutkových zjištění soudů, že je dána příčinná sou-
vislost mezi porušením pracovní povinnosti žalovanou [tím, že J. K. dala (jménem 
žalobkyně) výpověď z pracovního poměru, aniž by pro to byly splněny zákonné 
podmínky] a škodou vzniklou žalobkyni (tím, že zaplatila J. K. náhradu platu poté, 
co byla uvedená výpověď z pracovního poměru soudem určena neplatnou), neboť 
bez tohoto porušení pracovní povinnosti žalovanou by uvedená škoda žalobkyni 
nevznikla tak, jak vznikla (nebyla-li by J. K. dána neplatná výpověď, nemusela by žalobkyně 
vynaložit náklady na náhradu platu uvedenému zaměstnanci). Okolnost, že ke vzniku povin-
nosti žalobkyně zaplatit J. K. náhradu platu bylo nutné, aby J. K. podal žalobu o neplatnost 
výpovědi a oznámil žalobkyni, že trvá na dalším zaměstnávání (srov. § 69 odst. 1 a § 72 záko-
níku práce), na existenci příčinné souvislosti mezi porušením pracovní povinnosti žalovanou 
a škodou na straně žalobkyně nic nemění.

V projednávané věci odvolací soud založil svůj závěr o nedostatku zavinění žalované (ani 
ve formě nevědomé nedbalosti) na tom, že žalovaná přijala organizační opatření v dobré 
víře za účelem racionalizace činnosti žalobkyně a úspory prostředků a že jde o rozhodnutí, 
které nelze přezkoumávat, přestože tyto skutečnosti nejsou z hlediska zavinění samy o sobě 
významné. Protože tím, zda žalovaná vzhledem ke všem okolnostem (včetně toho, zda 
své kroky činila „po konzultacích s právníky v rámci žalobkyně, či advokátními kancelářemi, 
které žalobkyni zastupovaly“, jak uvedla ve svém vyjádření k žalobě) a ke svým osobním 
poměrům (zejména vzhledem ke svému vzdělání, dosavadní praxi a zkušenostem) měla 
a mohla vědět, že v souvislosti s dáním výpovědi J. K. jedná protiprávně a že tímto 
jednáním může žalobkyni způsobit škodu v podobě náhrady platu vyplacené J. K., 
se odvolací soud nezabýval, nemůže být jeho závěr, že není dáno zavinění žalované 
(ani ve formě nevědomé nedbalosti), a že proto nejsou splněny předpoklady pro její odpo-
vědnost za škodu podle ustanovení § 250 zákoníku práce, (prozatím) správný.

Komentář

V praxi dochází k případům, kdy zaměstnavatel se zaměstnancem rozváže pracovní poměr, 
ale zaměstnanec s rozvázáním pracovního poměru nesouhlasí, trvá na dalším zaměstnává-
ní a soudní cestou se nakonec domůže určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. 
V těchto případech má také zaměstnanec obvykle nárok na náhradu mzdy či platu za celou 
dobu trvání soudního sporu, a to ve výši průměrného výdělku.

Tuto náhradu tedy musí zaměstnavatel zaměstnanci vyplatit, s tím, že pokud zaměstnanec 
po dobu trvání soudního sporu pro zaměstnavatele nekonal práci, je náhrada vyplace-
na bez protiplnění a představuje proto škodu na straně zaměstnavatele.

V citovaném rozsudku Nejvyšší soud řešil důležitou právní otázku, zda za tuto škodu může 
být odpovědný zaměstnanec (zpravidla vedoucí), který rozhodl o rozvázání pracovní-
ho poměru se zaměstnancem (např. rozhodl o zrušení pracovního místa zaměstnance).
Nejvyšší soud přitom dovodil, že tento vedoucí zaměstnanec skutečně za škodu odpo-
vídat může, a to při splnění zákonných předpokladů pro vznik povinnosti nahradit škodu, 
přičemž uvedl, že:
 pokud jde o porušení právní povinnosti, pak protiprávní rozvázání pracovního po-

měru je vždy porušením právní povinnosti (konkrétně povinnosti stanovené v § 301 
písm. c) zákoníku práce, tedy povinnosti dodržovat právní předpisy vztahující se k vykoná-
vané práci);

 toto porušení povinnosti je v příčinné souvislosti s vzniklou škodou, neboť škoda vzni-
ká v důsledku protiprávního rozvázání pracovního poměru, a nikoliv až v důsledku toho, 
že se zaměstnanec zákonnou cestou takovému rozvázání pracovního poměru brání;
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 je vždy třeba zkoumat, zda zaměstnanec vznik škody zavinil. Soudy se proto musí 
zabývat tím, zda zaměstnanec rozhodl o protiprávním rozvázání pracovního poměru s ji-
ným zaměstnancem úmyslně, nebo z nedbalosti, tedy zda alespoň měl či mohl vědět, 
že  rozvázání pracovního poměru bude protiprávní. V tomto směru může být důležité 
například to, zda zaměstnanec měl k dispozici stanovisko právního oddělení či externích 
poradců, jaké důvody ho k rozvázání pracovního poměru vedly, apod.
Podle zjištěných okolností tak vedoucí zaměstnanec, který rozhodl o protiprávním roz-

vázání pracovního poměru s jiným zaměstnancem, může odpovídat za celou způso-
benou škodu (zavinil-li její vznik úmyslně), nebo do výše 4,5násobku svého průměrného 
výdělku (zavinil-li její vznik z nedbalosti), nebo neodpovídá za škodu vůbec (nezavinil-li 
vznik škody).

Závěry, k nimž Nejvyšší soud dospěl, představují důležité varování pro vedoucí zaměst-
nance, kteří se chtějí „zbavit“ jiného, nepohodlného zaměstnance, že za škodu, kte-
rou tím zaměstnavateli způsobí, mohou být osobně odpovědni.

Na druhou stranu lze jen doufat, že soudy budou velmi citlivě přistupovat k posu-
zování zavinění a také k otázce příčinné souvislosti, neboť výše škody se neodvíjí jen od toho, 
že zaměstnavatel propustí zaměstnance neoprávněně, ale také od délky soudního řízení a po-
stupu v něm. Kdyby totiž byly závěry naznačené Nejvyšším soudem aplikovány nejen v exce-
sivních případech, kdy rozvázání pracovního poměru představuje de facto „vyřizování účtů“, 
představovaly by další zásadní překážku v už tak velmi přísné úpravě rozvázání pracovního po-
měru se zaměstnancem.

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