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z akTuálNí JudikaTury
Mgr. Michal Vrajík,
samostatný advokát; externí spolupracovník, Human Garden

upOzOrNěNí Na závažNé pOruŠeNí pOviNNOsTí
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. srpna 2017, sp. zn. 21 Cdo 3635/2016
(dostupný na www.nsoud.cz)

Povinnost písemně upozornit zaměstnance na možnost výpovědi z pracovního poměru 
zákoník práce ukládá zaměstnavateli, aniž by výslovně stanovil, při kterém porušení pra-
covní povinnosti má být provedeno. Protože tzv. upozorňovací povinnost zaměstnavatele 
je dána v souvislosti s porušením pracovní povinnosti a protože účelem (smyslem) této 
povinnosti je, aby zaměstnanec věděl o následcích, jaké bude (budou) [může (mohou)] 
mít jeho případné další porušení pracovní povinnosti, a aby tím byl od dalšího porušová-
ní pracovní povinnosti odrazen, je třeba dovodit, že zaměstnavatel – má-li být výpověď 
z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. g) části věty za středníkem zákoníku 
práce platným právním úkonem – musí jednak alespoň jednou písemně upozornit za-
městnance na možnost výpovědi nejpozději při porušení pracovní povinnosti, které před-
cházelo dalšímu porušení pracovní povinnosti, po kterém následovala výpověď 
z pracovního poměru, jednak výpověď z pracovního poměru podat nejpozději do uply-
nutí šesti měsíců od písemného upozornění zaměstnance na možnost takového rozvázá-
ní pracovního poměru.

S dovolatelem proto nelze souhlasit v tom, že by upozornění na možnost vý-
povědi z pracovního poměru bylo vázáno toliko na vytýkání „méně závažného“ 
porušení pracovních povinností. Taková podmínka z ustanovení § 52 písm. g) záko-
níku práce nevyplývá. Skutečnost, že se v judikatuře (i literatuře) v souvislosti s upozor-
něním na možnost výpovědi z pracovního poměru argumentovalo tím, že se tak má stát 
nejpozději „při méně závažném porušení povinnosti z pracovního poměru“, vyjadřovala 
toliko minimální míru intenzity porušení pracovních povinností. Vzhledem k tomu, že 
zákon takovou podmínku nestanoví (hovoří jen o „souvislosti s porušením povinnosti“, 
aniž stanoví též míru intenzity takového porušení), nelze ji ani dodatečně do zákonného 
ustanovení vkládat.

Jak uvedl dovolací soud již v rozsudku ze dne 26. listopadu 2015, č. j. 21 Cdo 
4596/2014-226, je zcela na vůli zaměstnavatele, zda i při splnění všech předpokladů 
pro rozvázání pracovního poměru jednostranným úkonem zaměstnavatele k ta-
kovému kroku přistoupí, či nikoliv. Znamená to, že i závažnější (vyšší intenzity) 
porušení pracovních povinností může zaměstnavatel (z různých důvodů)  
posoudit jako méně závažné. Stejně tak nelze zaměstnavatele nutit, aby nemohl 
využít méně přísného způsobu rozvázání pracovního poměru jen proto, že se 
zaměstnanec podle jeho názoru (i podle názoru soudu) dopustil závažnějšího 
(vyšší intenzity) porušení pracovních povinností.

Z AktuÁLNÍ juDIkAtuRY
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komentář
Mezi velmi obtížné otázky pracovního práva patří kvalifikace, jak závažného porušení pracov-
ních povinností se zaměstnanec dopustil. Zákoník práce totiž rozlišuje hned tři druhy 
intenzity porušení povinnosti, a to porušení méně závažné, závažné a porušení 
zvlášť hrubým způsobem. Zákoník práce však nedává zaměstnavateli vodítka, po-
dle nichž by se měl při hodnocení intenzity porušení povinnosti řídit, a judikatura sice 
vodítka dává, ale pouze obecná.

Mezi tato vodítka patří např. osoba zaměstnance, funkce, kterou zaměstnanec zastává, 
dosavadní postoj zaměstnance k plnění pracovních úkolů, doba a situace, v níž došlo k poru-
šení pracovních povinností, míra zavinění zaměstnance, způsob a intenzita porušení konkrét-
ních povinností zaměstnance, důsledky porušení povinností pro zaměstnavatele, to, zda svým 
jednáním zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu, apod.1

Zaměstnavatelé proto v praxi mnohdy postupují tak, že určité jednání zaměstnance ra-
ději vyhodnotí jako méně závažné porušení pracovních povinností (i když by bylo možné je 
hodnotit i přísněji), nebo sice porušení povinnosti vyhodnotí jako závažné, ale rozhodnou se 
nerozvázat se zaměstnancem pracovní poměr výpovědí, ale pouze zaměstnance napomenout 
a předat mu tzv. vytýkací dopis, tj. upozornění na možnost výpovědi pro závažné porušení 
povinnosti.

Nejvyšší soud vyšel v komentovaném rozsudku uvedené praxi vstříc a tento postup shle-
dal jako zákonný. Konkrétně posuzoval situaci, kdy zaměstnanec nejméně čtyřikrát porušil 
své pracovní povinnosti, o čemž byly pořízeny tři „vytýkací dopisy“, než zaměstnavatel dal 
zaměstnanci výpověď. Soudy pak tři z těchto porušení vyhodnotily jako méně závažná, jedno 
jako závažné.

Nejvyšší soud v této situaci dovodil, že povinnost písemně upozornit zaměstnance na 
možnost výpovědi je dána jen u méně závažného porušení povinnosti, ale to nezna-
mená, že by písemné upozornění nemohlo být dáno i při závažnějších prohřešcích 
zaměstnance. Je totiž čistě věcí zaměstnavatele, zda při závažném (nebo zvlášť hrubém) po-
rušení povinnosti rozváže se zaměstnancem pracovní poměr, nebo se rozhodne řešit situaci 
mírnějším opatřením a dá zaměstnanci ještě šanci. Jinak řečeno – dání výpovědi je právo, 
nikoliv povinnost zaměstnavatele.

Jinými slovy – zaměstnanec se nemůže soudní cestou domáhat přiměřené úpravy hodno-
cení svých pracovních výsledků a plnění výkonnostních cílů s poukazem na to, že jde o pra-
covní posudek „svého druhu“.

Uvedené neznamená, že by zaměstnanec byl v takové situaci bezmocný. I v oblasti od-
měňování totiž platí zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace. Pokud se tedy 
zaměstnanec domnívá, že mu zaměstnavatel nepřiznal nenárokovou složku mzdy a poškodil 
ho tím oproti ostatním zaměstnancům, může se soudní cestou domáhat náhrady škody ve výši 
nepřiznaného bonusu. V rámci soudního řízení se pak bude nutně přezkoumávat též to, jaká 
byla stanovena kritéria pro přiznání bonusové složky mzdy a zda a v jaké míře zaměstnanec 
tato kritéria splnil.

vymezeNí důvOdů OdvOláNí řediTele ŠkOly
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. září 2017, sp. zn. 21 Cdo 1733/2016
(dostupný na www.nsoud.cz)

Dovolatelka namítá, že, obsahuje-li ustanovení § 166 odst. 4 a 5 školského zákona jako 
podmínku odvolání existenci zákonem vymezených důvodů tohoto odvolání, pak v přípa-
dě odvolání pro závažné porušení nebo neplnění povinností ředitelem školy „je uvedení 
konkrétních případů takového porušení nebo neplnění povinností zjevnou hmotněprávní  

1  Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. ledna 2000, sp. zn. 21 Cdo 1228/99.
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podmínkou platnosti odvolání ředitele školy z jeho vedoucího pracovního místa“. S tímto 
názorem nelze vyslovit souhlas.

Je jistě správné, že vymezují-li právní předpisy důvody, pro které lze zaměst-
nance odvolat, je odvolání učiněné z jiných důvodů nebo bez uvedení důvodů 
pro rozpor se zákonem nedovolené. Jiná je však otázka, zda v případě, jsou-li zá-
konné důvody odvolání objektivně dány, musí být také v projevu zaměstnavatele, kte-
rým je ředitel odvoláván, tyto důvody výslovně uvedeny. Zde je třeba mít na zřeteli, že 
odvolání z funkce je jednostranným právním jednáním adresovaným zaměstnanci, pro 
které je zákonem z hlediska jeho formy předepsána forma písemná (srov. § 559 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 73a odst. 1 prvá věta zákoníku práce). Z hlediska 
jeho obsahu školský zákon ve znění před novelou provedenou zákonem č. 472/2011 Sb., 
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v minulosti 
v ustanovení § 166 odst. 5 pod sankcí neplatnosti kromě jiného stanovil, že odvolání 
z funkce musí obsahovat důvody odvolání. Poté, co s účinností od 1. ledna 2012 bylo usta-
novení § 166 školského zákona novelizováno (srov. čl. I bod 72 zákona č. 472/2011 Sb.) 
však již zákon nevyžaduje, jak soudy správně uvádějí, aby v písemném právním 
jednání, kterým je ředitel odvoláván z funkce, byly důvody, pro něž je ředitel 
odvoláván, vymezeny po stránce skutkové. Zřizovatel však musí v případném 
soudním řízení prokázat způsobem nevzbuzujícím pochybnost, že zde v době 
odvolání byl způsobilý důvod pro odvolání ředitele školy, tj. takové porušení nebo 
neplnění povinnosti, které je svojí intenzitou závažné; není tedy důvodem pro odvolání 
ředitele z funkce, dopustí-li se v předcházejícím období jen méně závažného porušení 
nebo neplnění zákonem stanovených povinností.

komentář
V komentovaném rozsudku byla ředitelka školy odvolána ze své funkce. Důvodem tohoto 
odvolání bylo závažné porušení a neplnění právních povinností na vedoucím pracovním mís-
tě ředitelky školy, přičemž toto závadné jednání bylo vymezeno jen obecně (např. jako ne-
schopnost řešit problémy uvnitř organizace), bez uvedení konkrétních pochybení. Ředitelka 
školy se proti tomuto odvolání bránila tím, že v odvolání nebyly důvody dostatečně konkrét-
ně vymezeny. Soudy provedly ve věci dokazování, z něhož vyplynuly konkrétní důvody pro 
odvolání ředitelky, a dovodily, že tyto důvody nemusely být v odvolání z pracovního místa 
specifikovány.

Stejně se k této otázce postavil i Nejvyšší soud, když uvedl, že zatímco právní úprava 
platná do 31. prosince 2011 výslovně vyžadovala, aby byly důvody odvolání ředitele 
školy v tomto odvolání vymezeny, právní úprava platná od 1. ledna 2012 již tento 
požadavek neupravuje. Proto školským zákonem stanovené důvody odvolání ředitele sice 
musí ke dni odvolání existovat a zřizovatel je musí být připraven v případném soudním sporu 
prokázat (břemeno tvrzení a důkazní břemeno zde leží na zřizovateli), ale dané důvody ne-
musí být uvedeny v písemném odvolání ředitele z jeho pracovního místa.
Při zobecnění tohoto závěru Nejvyššího soudu tak při skončení pracovního poměru přichází 
v úvahu tři situace:
 právní úprava nevyžaduje, aby existovaly důvody pro skončení pracovního po-

měru. Tak je tomu například v případě zrušení pracovního poměru ve zkušební době 
nebo při výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnancem. V těchto případech lze pra-
covní poměr skončit z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu, a proto (logicky) 
důvod skončení pracovního poměru nemusí být v písemném právním jednání uveden;

 právní úprava vyžaduje, aby existovaly důvody pro skončení pracovního pomě-
ru, ale nevyžaduje, aby byly písemně vymezeny v rozvazovacím právním jedná-
ní. Tak je tomu například ve výše uvedeném případě odvolání ředitele školy z vedoucího 
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pracovního místa. V těchto případech lze pracovní poměr skončit jen z důvodů vymeze-
ných právními předpisy, ale tyto důvody nemusí být v písemném právním jednání uvedeny. 
Prokazovat je bude v případném soudním řízení ten, kdo pracovní poměr rozvázal;

 právní úprava vyžaduje, aby existovaly důvody pro skončení pracovního poměru 
a zároveň aby tyto důvody byly dostatečně specifikovány v rozvazovacím práv-
ním jednání. Tak je tomu například při výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměst-
navatele nebo při okamžitém zrušení pracovního poměru. V těchto případech musí být 
v rozvazovacím právním jednání jeho důvod dostatečně určitě a nezaměnitelně popsán. 
V případném soudním sporu pak může být rozvázání pracovního poměru určeno jako 
neplatné jen proto, že důvody rozvázání pracovního poměru nebyly v tomto rozvázání 
dostatečně určitě popsány, a to i kdyby tyto důvody existovaly a v rámci soudního řízení 
byly prokázány.

OdpOvídáme Na dOTazy čTeNářů
pOužíváNí sOukrOméhO vOzidla prO pracOvNí cesTy
Jsme příspěvková organizace územního samosprávného celku, základní škola. Za jakých pod-
mínek může ředitel školy povolit používání soukromého vozidla na pracovní cesty zaměst-
nanců? Platí povinnost havarijního pojištění vozidla?

P. D., Hvožďany

Jedinou zákonnou podmínkou použití soukromého motorového vozidla k pracovní cestě je 
dohoda zaměstnance a zaměstnavatele. To znamená, že zaměstnavatel nemůže tento způsob 
dopravy zaměstnanci nařídit a současně zaměstnanec si nemůže na zaměstnavateli použití 
soukromého motorového vozidla vynutit – nutný je oboustranný souhlasný projev vůle.

Povinnost havarijního pojištění takového vozidla použitého pro pracovní cestu zaměst-
nance nevyplývá ze žádného právního předpisu. Jinými slovy – zaměstnavatel neporuší žádnou 
právní povinnost, pokud připustí použití soukromého motorového vozidla k pracovní cestě 
zaměstnance bez uzavřeného havarijního pojištění. Současně je ovšem třeba vzít v úvahu 
obecnou odpovědnost, kterou nese zaměstnavatel za škody vzniklé zaměstnanci v souvislosti 
s výkonem práce. Jestliže totiž zaměstnavatel připustí použití soukromého motorového vozi-
dla k pracovní cestě zaměstnance bez uzavřeného havarijního pojištění a v průběhu pracovní 
cesty dojde k poškození tohoto vozidla (a tedy ke vzniku škody), vznikne zaměstnavateli povin-
nost tuto škodu zaměstnanci nahradit, a to z titulu tzv. objektivní odpovědnosti (tj. odpověd-
nosti, kterou zaměstnavatel nese i v případě, že vznik škody nezavinil). Z tohoto (a žádného 
jiného) důvodu je proto žádoucí uzavření havarijního pojištění po zaměstnanci požadovat, 
protože pak se náhrada škody vzniklé na vozidle, k níž by byl zaměstnavatel povinen, výrazně 
sníží, a to právě o pojistné plnění z uzavřeného havarijního pojištění.

PhDr. Mgr. Jiří Valenta


