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PRÁVO NA ODSTUPNÉ PŘI ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 

PO PRACOVNÍM ÚRAZU
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. ledna 2018, sp. zn. 21 Cdo 5825/2016
(dostupný na www.nssoud.cz)
Nemá-li zaměstnavatel pro zaměstnance jinou práci, která je pro něho vhodná 
vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifi kaci, nebo 
není-li zaměstnavatel ochoten převést zaměstnance na jinou práci podle ustanovení 
§ 41 odst. 1 písm. b) zákoníku práce, přestože takovou jinou práci pro něho má, je třeba 
dovodit povinnost zaměstnavatele rozvázat s dotčeným zaměstnancem pracovní 
poměr výpovědí podle ustanovení § 52 písm. d) zákoníku práce nebo dohodou z té-
hož důvodu; slovům „může dát“ v úvodní části ustanovení § 52 zákoníku práce je za těchto 
okolností třeba přikládat význam „musí dát“. Uvedené platí rovněž pro případ, kdy zaměst-
navatel podle ustanovení § 41 odst. 1 písm. b) zákoníku práce převedl zaměstnance na jinou 
vhodnou práci bez jeho souhlasu a kdy pracovní zařazení zaměstnance u zaměstnavatele 
nebylo vyřešeno dohodou ani dodatečně.

Ustanovení § 67 odst. 2 věty první zákoníku práce právo zaměstnance na od-
stupné spojuje s rozvázáním pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem 
nebo dohodou uzavřenou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jsou-li důvodem 
rozvázání pracovního poměru skutečnosti uvedené v ustanovení § 52 písm. d) zákoníku prá-
ce. Zákon zde vychází z předpokladu, že zaměstnavatel splní svoji povinnost a se za-
městnancem, který nemůže konat dosavadní práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo 
ohrožení nemocí z povolání a kterého z těchto důvodů nepřevedl na jinou vhodnou práci 
(popřípadě kterého převedl na jinou vhodnou práci bez jeho souhlasu a jehož pracovní zařa-
zení u zaměstnavatele nebylo vyřešeno dohodou ani dodatečně), rozváže některým z uvede-
ných způsobů pracovní poměr. Pro vznik nároku zaměstnance na odstupné je přitom 
– jak vyplývá ze smyslu a účelu ustanovení § 67 odst. 2 zákoníku práce – rozhodující, že 
pracovní poměr zaměstnance skončil, neboť dále nemůže pokračovat (být naplňován) 
z důvodu zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance k výkonu dosavadní práce pro pracovní úraz, 
nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání; okolnost, který z účastníků pracov-
něprávního vztahu svým právním jednáním zákonem předpokládaný následek této 
zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance spočívající ve skončení pracovního poměru 
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vyvolal, naopak není z hlediska smyslu a účelu ustanovení § 67 odst. 2 zákoníku 
práce podstatná. Za situace, kdy zaměstnavatel svoji povinnost rozvázat se zaměst-
nancem pracovní poměr výpovědí z důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. d) 
zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů nesplní, je proto opodstatněné, aby 
pracovní poměr z těchto důvodů (místo zaměstnavatele) rozvázal jednostranně 
(výpovědí podle § 50 odst. 3 zákoníku práce) zaměstnanec, aniž by to bylo na újmu 
jeho práva na odstupné.

Komentář

Pokud zaměstnanec z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nesmí dále ko-
nat dosavadní práci, představuje to významný zásah do pracovního poměru. Zákoník práce 
na tuto situaci reaguje jednak tím, že zaměstnavatel je povinen zaměstnance převést 
na jinou práci, jednak tím, že zaměstnavatel smí se zaměstnancem z tohoto důvodu 
rozvázat pracovní poměr. Zaměstnanec má v takovém případě právo na odstupné ve výši 
dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku.

Toto odstupné je hrazeno zaměstnavatelem a nevztahuje se na něj zákonné pojištění od-
povědnosti. Proto se také někteří zaměstnavatelé v praxi snaží rozvázání pracovního poměru 
z tohoto důvodu vyhnout.

Komentovaný rozsudek představuje „bič“ na takové zaměstnavatele, neboť velmi pod-
statně posouvá dosavadní výklady toho, kdy zaměstnanci odstupné náleží. Z hlediska 
skutkového stavu bylo zjištěno, že zaměstnanec utrpěl při práci zranění zad, v důsledku čehož 
pozbyl zdravotní způsobilost a stal se plně invalidním. Zaměstnavatel zaměstnance ani nepřevedl 
na jinou práci, ani s ním z tohoto důvodu nerozvázal pracovní poměr.

Na tomto podkladě dospěl Nejvyšší soud k několika zásadním závěrům. Předně Nejvyšší 
soud potvrdil, že převedení na jinou práci smí trvat jen po omezenou dobu. Dále pak Nej-
vyšší soud dovodil, že pokud zaměstnavatel zaměstnance nepřevede na jinou práci nebo nedo-
spěje k jinému řešení situace, musí se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr z důvodu 
podle § 52 písm. d) zákoníku práce; za těchto okolností nejde o právo, ale o povinnost 
zaměstnavatele.

Konečně pak Nejvyšší soud uvedl, že pokud zaměstnavatel tuto povinnost nesplní, může 
dát výpověď z pracovního poměru zaměstnanec sám, a to aniž by to bylo na újmu jeho právu 
na odstupné. Jinými slovy – přes výslovné znění zákoníku práce, které právo na odstupné 
spojuje s výpovědí danou zaměstnavatelem, má zaměstnanec právo na odstupné i v pří-
padě výpovědi dané zaměstnancem, pokud důvodem takové výpovědi bylo pozbytí 
zdravotní způsobilosti pro pracovní úraz (nemoc z povolání) a zaměstnavatel nesplnil 
svou povinnost rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr nebo situaci vyřešit jiným 
zákonným způsobem (například dohodou o změně pracovní smlouvy).

Tento názor lze jistě označit za kontroverzní, nicméně z pohledu autora je správný. Opačný 
závěr by totiž v podstatě chránil zaměstnavatele, kteří se vyhýbají plnění svých zákonných po-
vinností.
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