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PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK PRO ÚČELY NÁHRADY MZDY NEBO 

PLATU PŘI NEPLATNÉM ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. února 2019, sp. zn. 21 Cdo 4553/2018
(dostupný na www.nssoud.cz)

Další dispozice k tomu, jakým způsobem má být dále průměrný výdělek pro uvedený účel 
zjišťován, příslušná ustanovení o náhradě platu (mzdy) nepodávají. Zákon pouze stanoví, 
že průměrným výdělkem zaměstnance se rozumí průměrný hrubý výdělek, nestano-
ví-li pracovněprávní předpisy jinak (§ 352 zák. práce), s tím, že průměrný výdělek se zjistí 
jako průměrný hodinový výdělek (§ 356 odst. 1 zák. práce). Neuvádí se, jako je tomu 
kupříkladu pro účely odstupného (srov. § 67 odst. 3 zák. práce), že průměrným výdělkem 
se rozumí průměrný měsíční výdělek. Neuvádí se také, jak dovozuje dovolatel, že náhrada 
platu (mzdy) má být poskytnuta jako násobky průměrného měsíčního výdělku zjištěného 
postupem podle ustanovení § 356 odst. 2 zák. práce. Ze znění tohoto ustanovení na-
opak vyplývá, že k jeho aplikaci lze přistoupit jen v případě, jestliže podle zákona 
průměrný hrubý měsíční výdělek „má být uplatněn“.

Za těchto okolností, přísluší-li náhrada platu (mzdy) ode dne následujícího 
po  uplynutí výpovědní doby (byla-li dána neplatná výpověď a oznámil-li zaměstnanec, že 
trvá na dalším zaměstnání) do právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti  rozvázání pra-
covního poměru (resp. do doby, kdy zaměstnavatel umožní zaměstnanci pokračovat v práci 
nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru), odpovídá smyslu a  účelu tohoto 
pracovněprávního nároku, aby náhrada platu (mzdy) z důvodu neplatného rozvázání 
pracovního poměru za uvedené období byla vypočtena jako násobek průměrného 
hrubého hodinového výdělku a počtu hodin, kdy zaměstnavatel neumožnil zaměstnanci 
pokračovat v práci.

Jestliže odvolací soud v posuzovaném případě nevycházel z počtu hodin připadajících 
na celé období, za které nárok vznikl, ale zvlášť z počtu hodin připadajících na jednotlivé 
měsíce, není ve výsledné částce – oproti postupu výše uvedenému – rozdíl.

Komentář

Jedním z nároků, které přísluší zaměstnanci, s nímž byl neplatně rozvázán pracovní poměr, 
je nárok na náhradu mzdy nebo platu. Podmínkou pro vznik tohoto nároku je (kromě ne-
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platného rozvázání pracovního poměru) také to, že zaměstnanec oznámil zaměstnavateli, 
že trvá na dalším zaměstnávání a že je připraven, ochoten a schopen konat práci, avšak za-
městnavatel mu ji v době trvání soudního sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru 
nepřiděluje.

Zákoník práce v § 69 odst. 1 pouze obecně stanoví, že tato náhrada přísluší ve výši prů-
měrného výdělku. V praxi si někdy zaměstnanci (a ostatně i zaměstnavatelé, když už musí 
zaměstnanci náhradu mzdy či platu poskytnout) usnadňují život tím, že průměrný výdělek 
kalkulují jako měsíční. Proti této praxi se nicméně ve výše uvedeném judikátu vymezil Nejvyšší 
soud. S poukazem na příslušná ustanovení zákoníku práce totiž správně dovodil, že průměrný 
měsíční výdělek se použije jen tam, kde tak zákon výslovně stanoví (např. v oblasti náhrady 
škody či odstupného). Všude jinde se musí použít průměrný hodinový výdělek a náhrada 
mzdy či platu při neplatném rozvázání pracovního poměru není výjimkou. Pro praxi to tedy 
znamená, že pokud zaměstnanci vznikne za určité období nárok na náhradu mzdy nebo pla-
tu podle § 69 odst. 1 zákoníku práce, musí být tento nárok vypočten jako násobek průměr-
ného hodinového výdělku zaměstnance a počtu hodin, po něž zaměstnavatel zaměstnanci 
nepřiděloval práci.

Průměrný hodinový výdělek přitom bude stejný po celou dobu, za niž náleží náhrada 
mzdy nebo platu, protože se vypočítá z kalendářního čtvrtletí, které předchází vzniku nároku 
na náhradu mzdy nebo platu (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. února 2018, 
sp. zn. 21 Cdo 5141/2017).

U rovnoměrného rozvržení pracovní doby nebude zpravidla výše uvedený postup činit 
problém – zaměstnanec vyjde z posledního známého rozvrhu směn a vynásobí si počet ne-
odpracovaných směn počtem hodin ve směně. Pokud tedy zaměstnanec pracoval typicky 
od pondělí do pátku 8 hodin denně, bude mít za každý týden nárok na náhradu mzdy nebo 
platu za 40 hodin. Velice podobně bude možné postupovat i u pružného rozvržení pracovní 
doby, kde se bude výše uvedený výpočet lišit pouze tím, že lze vyjít z vyrovnávacího období, 
během nějž by zaměstnanec musel svůj „fond pracovní doby“ odpracovat.

Obtížnější může být situace u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, kde záleží pře-
devším na typu provozu. Pokud byl u zaměstnavatele dán „plánovací kalendář“ a práce pro-
bíhala např. v tzv. krátkých a dlouhých týdnech nebo se střídala v určitém období (např. 4 dny 
práce, 4 dny volno), lze opět spočítat počet neodpracovaných směn.

V provozech, kde nicméně pravidelnost v pracovní době zcela absentuje (např. některé 
typy nelinkové autobusové dopravy), bude zpravidla nemožné určit, kolik směn zaměstnanec 
neodpracoval, protože směny byly rozvrhovány nepravidelně. V těchto případech je podle 
autora nutno vyjít z týdenní pracovní doby a průměrného počtu týdnů v měsíci, tedy jinými 
slovy z průměrného měsíčního výdělku, a to i přesto, že tak zákoník práce nestanoví.

ZÁKAZ VÝPOVĚDI V OCHRANNÉ DOBĚ

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. února 2019, sp. zn. 21 Cdo 3722/2017
(dostupný na www.nssoud.cz)

Při úvaze, zda lze některým z uvedených principů odůvodnit odepření ochrany, kterou do-
časně práce neschopnému zaměstnanci poskytuje ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) zák. 
práce, je třeba mít na zřeteli, že slova „zakazuje se dát zaměstnanci výpověď“ užitá 
v návětí ustanovení § 53 odst. 1 zák. práce jsou v ustanovení § 363 zák. práce ozna-
čena za ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie, od kterých 
není možné se odchýlit, ledaže by šlo o odchýlení ve prospěch zaměstnance (srov. § 4a 
odst. 3 zák. práce). Z toho vyplývá, že zákaz výpovědi v ochranné době vychází z kogentního 
ustanovení, od kterého se lze odchýlit pouze ve prospěch zaměstnance. Uvedené ustano-
vení přitom spojuje zákaz výpovědi výlučně s objektivní existencí určité situace, 
bez ohledu na jakékoli subjektivní prvky. Jestliže tedy tato situace, v níž je zaměstna-
nec chráněn před výpovědí, objektivně nastane, nelze zákaz výpovědi v ochranné době 
obcházet – v neprospěch zaměstnance – s poukazem na to, že v daném případě 
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je dovolání se zákonné ochrany v rozporu s dobrými mravy, případně že předsta-
vuje zneužití práva zaměstnancem (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. září 2015, 
sp. zn. 21 Cdo 1202/2014). Aby nastaly právní následky zákazu výpovědi podle ustanovení 
§ 53 odst. 1 písm. a) zák. práce, je – jak vyplývá z dikce tohoto ustanovení – rozhodující pou-
ze to, zda zaměstnanec byl v době, kdy mu byla doručena výpověď z pracovního poměru, 
vskutku uznán dočasně neschopným práce. K tomu zpravidla slouží doklad o dočasné pra-
covní  neschopnosti vystavený lékařem na předepsaném tiskopisu, ale v případě pochybností 
není vyloučeno, aby soud tuto skutečnost zjistil (ověřil) i jinak (např. podle okolností konkrét-
ního případu i odborným znaleckým posouzením zdravotního stavu zaměstnance v rozhodné 
době). Je-li zaměstnanec v době dání (doručení) výpovědi skutečně uznán dočasně 
neschopným práce, pak s touto situací je ze zákona (bez dalšího) spojen zákaz vý-
povědi. Okolnost, že v té době je zaměstnanec – tak jako žalobce v projednávané věci – zá-
roveň „na překážkách v práci na straně zaměstnavatele“, není podstatná a je jistě právem 
zaměstnance si i v této době opatřit od lékaře doklad o pracovní neschopnosti. Ochrana 
podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) zák. práce by mohla být zaměstnanci zapo-
vězena pouze tehdy, jak ostatně zmíněné ustanovení výslovně předvídá, kdyby si 
dočasnou pracovní neschopnost přivodil úmyslně nebo tato neschopnost vznikla 
jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek.

Komentář

Zákoník práce v § 53 zakazuje, aby zaměstnanci byla zaměstnavatelem dána výpověď z pra-
covního poměru během tzv. ochranné doby, kterou je mimo jiné též dočasná pracovní ne-
schopnost (výjimky z tohoto pravidla upravuje § 54 zákoníku práce).

V projednávané věci došlo k tomu, že zaměstnanec byl v době doručení výpovědi právě 
v dočasné pracovní neschopnosti, ale zaměstnavatel o tom nevěděl (a ani nemohl vědět). 
Zaměstnanec tuto námitku uplatnil totiž až u soudu, a to nikoliv okamžitě (jak by se dalo 
očekávat), ale teprve více než 4 měsíce po podání žaloby a necelých 9 měsíců po doručení vý-
povědi. Městský soud v Praze proto zaměstnanci ochrannou dobu neuznal s tím, že dovodil, 
že ze strany zaměstnance šlo o účelové jednání, které nepožívá právní ochrany.

Zaměstnance se však překvapivě zastal Nejvyšší soud, když dovodil, že dočasná pracovní 
neschopnost je objektivní skutečnost, a není tedy rozhodné, zda o ní zaměstnavatel ví, pří-
padně s jakým odstupem ji zaměstnanec u zaměstnavatele nebo u soudu uplatní. Nejvyšší 
soud šel dokonce ještě dále a dovodil, že i kdyby zaměstnanec neměl „neschopenku“ od lé-
kaře, mohl by stav dočasné pracovní neschopnosti prokazovat znaleckým posudkem. Ochra-
nu zaměstnance by mohlo prolomit jen to, že si zaměstnanec pracovní neschopnost přivodil 
úmyslně, jako bezprostřední následek opilosti nebo zneužití návykových látek.

Podle názoru autora nejsou závěry Nejvyššího soudu v této věci správné. Především je 
nutno odmítnout názor o možnosti zkoumání znaleckým posudkem, zda byl zaměstnanec 
v dočasné pracovní neschopnosti. Zákoník práce jasně hovoří o „uznání“ dočasné pracovní 
neschopnosti a rozhodující by tedy mělo být, zda zaměstnanec byl zákonným postupem 
(tedy rozhodnutím ošetřujícího lékaře) uznán práce neschopným, a ne to, jak tuto otázku 
s dlouhým odstupem zpětně vyhodnotí soudní znalec.

Nesprávný a pro praxi nepoužitelný je ale podle názoru autora též hlavní závěr o tom, že 
není zneužitím práva, jestliže si zaměstnanec po několika měsících „vzpomene“, že v době 
doručení výpovědi byl vlastně na neschopence. To by totiž znamenalo, že kromě případů, kdy 
lze dát výpověď i v době pracovní neschopnosti (viz § 54 zákoníku práce), nebude mít za-
městnavatel nikdy jistotu, že zaměstnanec zpětně nevyrukuje s „papírem od lékaře“ a zpětně 
tím zneplatní doručenou výpověď. Podle názoru autora by Nejvyšší soud měl k této otázce 
přistupovat mnohem citlivěji a především zkoumat, zda byla neschopenka skutečně vystave-
na ještě před doručením výpovědi, případně zda nebyla neschopenka vystavena účelově, což 
se bohužel podle zkušeností autora v praxi děje poměrně často.

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