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1. ÚVOD 

Téma mé bakalářské práce jsem zvolila oblast pracovního práva a konkrétně odpovědnost 

zaměstnance za škodu a jejich náhrady. Pro danou problematiku jsem se rozhodla zejména 

proto, že s pracovním právem se v životě setká téměř každý, ať už v pozici zaměstnance nebo 

zaměstnavatele. V průběhu pracovně právního vztahu dochází k mnohým aktivitám, jevům, 

náhodám ať již prospěšným nebo škodlivým. Škody lze chápat jako nežádoucí jevy 

v pracovně-právních vztazích, kdy za tyto škody musí někdo odpovídat a nést následky.  

Cílem mé práce je popsat podstatu odpovědnosti zaměstnance za škody v pracovně-

právním vztahu z teoretického hlediska a její demonstrativní znázornění na konkrétních 

případech konfliktů zaměstnanec- zaměstnavatel z praxe. Cílem bude vystihnutí jednání 

počínání zaměstnavatele a zaměstnance při uplatňování odpovědnosti zaměstnance za škodu a 

stanovení výše její náhrady. 

Při zpracování této práce budu vycházet z  právních předpisů platných k právnímu stavu 

31. 12. 2011, z odborné literatury autorů a k praktické části využijí pravomocných soudních 

rozhodnutí poskytnutých z advokátní kanceláře.  

V první části teorie bude objasněno odlišné chápání termínu právní odpovědnost. Jak 

odpovědnost vzniká, jaké jsou její charakteristické vlastnosti a funkce, kterou pracovně právní 

odpovědnost plní. Bude se zde nacházet vysvětlení pojmu škoda. 

Druhá teoretická část bude věnována jednotlivým druhům odpovědnosti za škodu jako je 

obecná odpovědnost, odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody, odpovědnost 

za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat a odpovědnost 

za ztrátu svěřených předmětů.  Budou zde uvedeny základní předpoklady pro vznik 

odpovědnosti, stanovení výše náhrady za škodu a její případné snížení. 

Stěžejní část práce bude část třetí, tedy část praktická, která bude zaměřená na popis 

jednotlivých rozsudků soudů a odůvodnění. Tato část bude cílená na vystihnutí základních 

předpokladů pro vznik odpovědnosti zaměstnance za škodu v jednotlivých druzích 

odpovědnosti, které musí být prokázány, aby byla zaměstnavateli soudně uznána výše 

náhrady vzniklé škody. Také zde budou uvedeny limity pro stanovení výše náhrady škody, a 

jejich možné snížení na základě soudního rozhodnutí. 
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Cíle se budu snažit dosáhnout porovnáváním základních předpokladů pro vznik 

odpovědnosti zaměstnance za škodu a ustanovením týkající se stanovení výše náhrady škody 

uvedených v zákoně a literatuře, k platným soudním rozhodnutím týkajících se jednotlivých 

druhů odpovědnosti zaměstnance za škodu. 

Jelikož se ocitáme v moderní době 21. Století, mým předpokladem je, že zaměstnavatel 

bude mít velmi dobře ošetřeny veškeré možné případy vzniku škody tak, aby za jeho újmu byl 

někdo odpovědný a jemu se dostalo satisfakce. Aby se zaměstnavatelé vyhnuli spekulacím za 

to, kdo je za vzniklou škodu odpovědný a kdo mu škodu uhradí, uzavírají se zaměstnanci 

dohody o hmotné odpovědnosti, pečlivě připravují pracovní smlouvy. Proto si myslím, že se 

zaměstnanci budou obtížně zbavovat odpovědnosti za škody.  
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2. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST 

Pojem odpovědnost je tak rozsáhlý pojem, že prostupuje nejen oblastí práva, ale také ji lze 

nalézt v oblasti ekonomiky, politiky, psychologii a filosofii. Užívá se i ve vztazích v nichž 

nejde o plnění právních povinností, např. ve vztahu týkající se morálně-politických 

povinností. „V takových případech se zpravidla podtrhuje význam plnění příslušné povinnosti 

s hrozbou určité morálně-politické sankce pro případ, že povinnost nebude splněna.“ 
1  

Navzdory různé řady názorů, jak může být pojem odpovědnosti definován, lze 

odpovědnost chápat jako povinnost, která vzniká jako následek porušení pravidel chování 

stanovených právem. 

Právní odpovědnost je označena jako zvláštní forma právního vztahu, která je 

charakterizována svým schématem: existuje primární právní odpovědnost – dochází 

k porušení primární povinnosti – vzniká sekundární právní povinnost sankční povahy. Právní 

odpovědností se tedy rozumí povinnost strpět za porušení povinností následky stanovené 

právními normami v rámci odpovědnostního právního vztahu. Termín právní odpovědnosti 

má svůj konkrétní obsah a obnáší:  

- „Předvídané nepříznivé právní následky (tj. ten, kdo nedodrží právní povinnost, bude 

zatížen předvídanými právními následky konkrétní povahy), 

- Prvek státního donucení, které je znakem právní normy a kvalitativně ji tak vyčleňuje 

jiných druhů, systémů norem.“ 
2
 

Zpravidla se rozlišují základní formy odpovědnosti a to subjektivní a objektivní 

odpovědnost. Subjektivní odpovědnost neboli „odpovědnost za zavinění“ jak ji lze jinak 

nazvat, předpokládá zaviněné porušení právní povinnosti, ať už úmyslné či z nedbalosti. 

Naopak objektivní odpovědnost nebo-li  „odpovědnost za protiprávní stav, či výsledek“ 

nepředpokládá zavinění v jakékoli formě. Je typická tím, že břímě odpovědnosti leží na 

osobě, která takovýto stav nezavinila. Je to výsledek nezaviněného protiprávního stavu nebo 

protiprávního jednání.
3 

Pro zmírnění dopadu této formy odpovědnosti se používá možnost 

                                                           
1
 
 
Kalenská, M. a kol.: Československé prácovní právo, Panorama 1981, str. 280 

 
2  

Hůrka, Petr et al. Pracovní právo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, str. 406 

 
3  

HŮRKA, Petr et al. Pracovní právo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011. 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2. 

 



10 
 

liberace, kdy osoba odpovědná prokáže, že navzdory veškerému úsilí, jež mohla prokázat, 

škodlivý následek nastal. Lze se střetnout i s pojmem absolutní objektivní odpovědnost, tedy 

možnost bez liberace, kdy odpovědná osoba nese břímě odpovědnosti i vis maior.
4
 

2.1  Pracovně právní odpovědnost 

Na půdě převážně občanského práva, se vedlo mnoho spekulací jak odpovědnost 

v pracovním právu kvalifikovat. Tvořily se různé teorie pohledu na problematiku.  Zastánce 

jedné z teorií, jež považuje odpovědnost za hrozbu sankcí, byl V. Knapp. „Podle něj 

odpovědnost vzniká současně se vznikem povinností a trvá spolu s ní latentně až do porušení 

povinností, kdy se latentní povinnost aktivizuje.“
5
 Naproti tomu druhá koncepce vychází 

z myšlenky, kdy odpovědnost není považována za hrozbu sankcí, ale za sankci samotnou, 

která následuje po porušení práva. Nejvýznačnějším představitelem této myšlenky je Š. Luby. 

Pan Luby zásadně nesouhlasí s názorem odpovědnosti jako hrozby sankcí, jelikož si myslí, že 

v takovém případě by odpovědnost přestala být tím, za co se odpovědnost pokládá a čím je 

třeba i v trestním právu, tzn.  Kdy následkem porušení právního vztahu by v důsledku ztratila 

všechnu represivní, reparační i satisfakční povahu, a pozůstala by ji jen funkce prevenční.
6
 

Zajímavým kompromisem mezi teoriemi výše uvedenými je názor M. Kalenské, podle 

níž má teorie odpovědnosti dvě fáze. První fáze započíná v průběhu primární povinnosti, kdy 

má preventivně ochrannou funkci proti sankci za porušení povinnosti. Druhá fáze nastupuje 

při nesplnění primární povinnosti, kterou charakterizuje vznik sankční povinnosti (uložení 

sankce) či sankčního vztahu.
7
 

„Pracovněprávní odpovědnost je zvláštní kvalifikovaný druh pracovněprávní povinnosti, 

jejíž vznik jako sekundární povinnost předpokládá porušení primární odpovědnosti. 

Pracovněprávní odpovědnost je charakteristická její vynutitelnost státním donucením.“
8
 

2.2 Charakteristické rysy pracovně-právní odpovědnosti 

Podobně jak lze rozčlenit právo navzdory jeho vnitřní jednotě do jednotlivých právních 

odvětví, je možné podle jednotlivých právních odvětví rozdělit i obecný institut odpovědnosti. 

V právním řádu se nachází zejména trestněprávní odpovědnost, správně-právní odpovědnost, 

                                                           
4
 HŮRKA, Petr et al. Pracovní právo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011. 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2. 

5
 Srov. Knapp, V. Některé úvahy o odpovědnosti v občanském právu. Stát a právo I. Praha : Nakladatelství 

ČSAV, 1956, s. 66. 
6
 BĚLINA, Miroslav a jiné. Pracovní právo. 3. Doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004. 539 

s. ISBN 978-80-7179-672-5. 
7
 Srov. Kalenská, M. a kol. Československé pracovní právo (vysokoškolská učebnice), Praha : Panorama, 1998, 

s. 294 
8
 Srov. Bělina, M. a kol. Pracovní právo 4. Vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 344. 
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občanskoprávní odpovědnost, a  neméně podstatná také pracovněprávní odpovědnost.  

Jednotlivé durhy odpovědnosti vyjmenované výše se navzájem překrývají a doplňují.  

Nutnou podmínkou pro vznik pracovněprávní odpovědnosti je existence základních 

pracovněprávních vztahů, typickým příkladem je pracovní poměr. „Z tohoto hlediska 

pracovněprávní odpovědnostní vztah je vztahem vždy odvozeným, který nemůže existovat bez 

předchozího základního pracovněprávního vztahu.“
9   

Mezi podstatné znaky se zařazuje 

vynutitelnost státním aparátem, tedy soudní cestou. Z dalšího úhlu pohledu lze tento vztah 

charakterizovat jako relativně samostatný, neboť je v další existenci nezávislý na esenciálním 

pracovněprávním vztahu a může přetrvávat i po jeho ukončení.  Tato vázanost odpovědnosti 

v pracovněprávním vztahu je také jedním z dalších rozdílů oproti jiným odpovědnostním 

vztahům. Zároveň se pracovněprávní odpovědnost liší také svým předmětem, který lze obecně 

vymezit předmětem pracovního práva, respektive předmětem základního pracovněprávního 

vztahu, který zpevňuje a chrání odpovědnostní vztah.  

Krom již uvedených charakteristických znaků pracovněprávní odpovědnosti, lze 

zdůraznit zejména fakt, že zaměstnanec odpovídá výlučně za zavinění a dále, že zaměstnanec 

nenese riziko vznikající z provozu zaměstnavatele, odpovídá striktně za skutečnou škodu – a 

co je zřejmě nejdůležitější – rozsah zaměstnancovy odpovědnosti za škodu je v řadě případech 

omezen.  

Jedním z dalších znaků pracovněprávní odpovědnosti lze uvést také skutečnost, při které 

dojde k porušení pracovněprávní povinnosti, nemusí vždy vyvolat pouze pracovněprávní 

odpovědnost, ale například i odpovědnost trestní či občanskoprávní. To znamená, že i 

porušením povinnosti pracovněprávním vztahu může dojít ke vzniku i jiných druhů 

odpovědností.  Například když zaměstnanec poskytující služby, třeba zaměstnanec stěhovací 

agentury vykonává svou práci, a porušením svých pracovněprávních povinností způsobí 

zákazníkovi újmu na majetku, nastane občanskoprávní odpovědnost ve vztahu zákazník-

zaměstnanec, a v současném momentu dochází k realizaci odpovědnosti pracovněprávní ve 

vztahu zaměstnavatel- zaměstnanec. Avšak není podmínkou pro vznik pracovněprávní 

odpovědnosti porušení podmínek v pracovněprávním vtahu, někdy postačí porušení 

povinností obsažených v normách jiného právního odvětví třeba občanském či správním. 

                                                           
9
 srov. Bělina, M. Pracovní právo. C H BECK, 2007, s. 346 
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2.3 Funkce odpovědnosti za škodu 

V pracovně právních vztazích odpovědnost za škodu plní zejména funkce preventivně 

výchovnou, reparační a sankční. Preventivně výchovná povaha odpovědnosti za škodu 

vychází ze snahy předcházet škodám a dodržovat povinnosti v pracovněprávních vztazích. 

Pokud však již ke škodám dojde, začne působit reparační či sankční strana odpovědnosti za 

škodu. Reparační funkce má odčinit vzniklé škody, sankční funkce přináší postih za 

nedodržení práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů.  

V průběhu času, kdy dochází k mnohým technickým pokrokům a globalizaci vzrůstá 

množství škod na majetku značných hodnot. Zaměstnanci mnohdy manipulují s vybavením či 

nástroji natolik drahými, že pokud dojde k jejich poškození, v řadě případů není v moci 

zaměstnance, aby byla vzniklá škoda zaměstnavateli nahrazena. Existují limity náhrady škod 

způsobené zaměstnancem z nedbalosti. „Vychází se z toho, že při škodě způsobené 

z nedbalosti se zaměstnanec nesmí dostat do situace, že by povinnost uhradit škodu ohrozila 

jeho existenci; tento závěr je také opodstatněn tím, že zaměstnanec musí při práci 

manipulovat se stroji, nástroji a vůbec s věcmi, jejichž poškození představuje tak vysokou 

hodnotu, že je v některých případech obtížné, ne-li dokonce nemožné, aby zaměstnanec plně 

uhradil celou vzniklou škodu.“
10

 

Avšak optimálním stavem, je ten stav, kdy škody nejsou vůbec způsobeny. Prevencí 

vzniku škod je věnována část jedenáctá zákoníku práce, ve které jsou uvedeny základní práva 

a povinnosti jak zaměstnanců, tak zaměstnavatele při předcházení škodám. „Zaměstnavatel je 

povinen zajišťovat svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit své 

pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku; zjistí-li závady je povinen učinit opatření 

k jejich odstranění. Zaměstnavatel má však také právo z důvodu ochrany svého majetku 

provádět v nezbytném rozsahu kontrolu věcí vnášených a odnášených zaměstnanci případně 

provádět i jejich osobní prohlídky za podmínek stanoveným v zákoně.“
11

 

Na druhé straně, zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na 

majetku, či dokonce újmy na zdraví, nebo bezdůvodnému obohacení. Hrozí-li vznik škody, je 

zaměstnanec povinen tuto skutečnost oznámit vedoucímu zaměstnanci.  Je-li k odvrácení 

škody zapotřebí nutný zákrok zaměstnance, pak je zaměstnanec povinen zakročit a případné 

škodě zabránit, jen za podmínky, kdy by tento zákrok měl za následek vážné ohrožení jeho 

osoby nebo jiných zaměstnanců. Krom těchto podmínek má zaměstnanec samozřejmě 

                                                           
10

  Srov. Bělina, M. Pracovní právo. C H BECK, 2007, s. 351 
11

  Srov. Hůrka, P. et al. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 411 
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povinnost ohlásit zaměstnavateli či svému nadřízenému, zjistí-li skutečnost, že nemá 

vytvořené potřebné podmínky pro výkon své práce.  

Preventivní působení odpovědnosti za škodu je posilněná skutečností, že odpovědnost 

zaměstnance je vždy subjektivní, tedy zaměstnanec je zodpovědný pouze za škody, které sám 

osobně způsobil. V zákoníku práce je stanovená presumpce zavinění zaměstnance, která říká, 

že prokáže-li zaměstnanec, že škodu nezavinil, zprostí se odpovědnosti za vzniklou škodu.  

Naopak u odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, vzniklou zaměstnanci při plnění 

pracovních povinností, musí být uhrazená zaměstnanci, pokud je to možné veškerá vzniklá 

škoda. Neexistují zde žádné limity, tak jako u odpovědnosti zaměstnance za škodu. Tato 

odpovědnost je odpovědností objektivní, to znamená, že je bez ohledu na zavinění. Navíce  

s výjimkou obecné odpovědnosti se jedná o odpovědnost za výsledek, to je, že není zde 

podmínka porušení právní povinnosti.  Z toho lze vyvést závěr, že při odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu převládá spíše funkce reparační. 

2.4 Škoda  

Škodu lze zpravidla definovat jako majetkovou újmu vyčíslitelnou v penězích. „Určitým 

specifikem u odpovědnosti za škodu jako zásadně odpovědnosti za majetkovou újmu je 

odpovědnost za bolest a ztížení společenského uplatnění, což je prakticky hmotná odpovědnost 

za nemajetkovou újmu vyčíslitelnou v penězích a u újmy na zdraví též jako odčinění fyzické 

bolesti, pop. Zhoršení společenského uplatnění pracovníka tj. jako satisfakci.“
12

 

Škodu lez rozdělit na skutečnou škodu, jejíž podstata spočívá v tom, že vzniklá škoda 

zmenšila existující hodnotu věcí nebo jiného majetku ve vlastnictví poškozeného. Popř. ve 

správě.  Skutečnou cenou se u zaměstnance rozumí ušlý výdělek, jelikož zajišťuje existenci 

zaměstnance ba dokonce jeho rodinných příslušníků.   Lze rozeznávat i termín jiná škoda, 

která spočívá v tom, že poškozený subjekt, nemohl majetek ve svém vlastnictví či správě, 

rozmnožit, k čemuž by normálně došlo. Zákoník práce výslovně uvádí případy, kdy 

poškozenému náleží náhrada takto ušlého zisku.
13

 

Škůdce má možnost volby, jak odčiní vzniklé škody. Jedna z nich je, že uvede v situaci 

v předešlý stav, nebo škodu uhradí v penězích. Při určení výše škody se vychází z ceny, 

kterou věc má v době poškození či ztráty.  

                                                           
12

 Srov. Bělina, M. Pracovní právo. C H BECK, 2007, s. 352 
13

 HŮRKA, Petr et al. Pracovní právo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011. 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2. 



14 
 

2.5 Plnění pracovních úkolů či přímá souvislost s ním 

„Odpovědnost za škodu podle zákoníku práce nastupuje zásadně pouze v případech, kdy 

se škodě došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním“.
14

 Kdyby došlo ke 

škodě mimo plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, nebylo by možné dojít 

ke vzniku pracovněprávní odpovědnosti za škodu. Avšak při naplnění všech předpokladů 

odpovědnosti mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může vzniknout občanskoprávní 

odpovědnost.  Podstatným rozdílem mezi občanskoprávní a pracovněprávní odpovědností za 

škody, je v postavení subjektů. Při občanskoprávní odpovědnosti se vychází z rovného 

postavení subjektů, tedy zaměstnavatele a zaměstnance. Naopak to je u pracovněprávní 

odpovědnosti, kdy je výrazně zvýhodněno postavení zaměstnance a to nejen u odpovědnosti 

zaměstnavatele vůči zaměstnanci, ale i v odpovědnosti zaměstnance zaměstnavateli.  Tato 

právní úprava, ale představuje určité riziko pro malé a střední podniky, jelikož nejsou schopny 

ekonomicky strpět rozsáhlou pracovněprávní odpovědnost podniku bez ohledu na vlastní 

porušení povinností a naproti tomu omezenou odpovědnost zaměstnance. Částečným řešením 

tohoto problému je zavedení zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, či znovuzavedení úrazového pojištění. 

Termínem plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s ním rozumíme výkon pracovních 

povinností, které vyplývají z pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 

nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, či jiná činnost vykonávaná na příkaz 

zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty. 

                                                           
14

 Srov. Bělina, M. Pracovní právo. C H BECK, 2007, s .353 
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3.  DRUHY ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU 

Samotné druhy mohou být rozděleny na část obecné odpovědnosti a zvláštní 

odpovědnosti. Mezi odpovědnosti zvláštní se zařazují odpovědnosti jako: 

- Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody 

- Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen 

vyúčtovat 

- Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů. 

3.1 Obecná odpovědnost 

Podle zákoníku práce zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou způsobil 

porušením povinností při realizaci pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 

Předpokladem vzniku obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou 

zaměstnavateli je: 

- „Porušení právních povinností při plnění pracovních úkolů, nebo v přímé souvislosti 

s ním nebo porušení úmyslných jednání proti dobrým mravům,  

- Vznik škody 

- Příčinná souvislost mezi porušením povinností zaměstnancem a úmyslným jednáním 

proti dobrým mravům, 

- Zavinění zaměstnance.“
15

 

Při vzniku škody, kdy je za ní odpovědno více zaměstnanců současně, je každý z nich 

povinen uhradit poměrnou část škody podle míry svého zavinění. Zde se jedná o dělenou 

odpovědnost. Pokud zaměstnanec, způsobí škodu při pokusu o odvrácení škody hrozící 

zaměstnavateli, nebo při ohrožení života či zdraví, neodpovídá za takto vzniklou škodu jen za 

podmínky, kdy tento stav úmyslně nevyvolal a choval se způsobem přiměřeným okolnostem. 

Při stanovení výše náhrady škody způsobené zaměstnancem z nedbalosti vycházíme 

z průměrného měsíčního výdělku, kdy náhrada nesmí překročit hodnotu čtyř a půl násobku 

průměrného měsíčního výdělku. Avšak byla-li škoda způsobená po uvědomělém požití 

návykových látek, lze po zaměstnanci vyžadovat výši úhrady plné škody, či dokonce i úhradu 

ušlého zisku, vznikla-li škoda úmyslně chováním zaměstnance. 

                                                           
15

 Srov. Jakubka,J. Zákoník práce 2010 v praxi. GRADA, 2010, s. 209 
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3.2 Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody 

„Zaměstnanci, který nesplnil svojí povinnost k odvrácení škody, to znamená, že 

nezakročil proti hrozící škodě, ani neupozornil zaměstnavatele na hrozící škodu, může 

vzniknout podle §251 zákoníku práce
16

 povinnost podílet se na úhradě vzniklé škody. V tomto 

případě záleží na zaměstnavateli, zda bude požadovat tento příspěvek v rozsahu přiměřeném 

okolnostem případu.“
17

 Zaměstnanec není ovšem povinen zakročit, překáží-li mu v tom 

důležitá okolnost, nebo jestli by svým jednáním vystavil vážnému ohrožení sebe nebo ostatní 

zaměstnance či osoby blízké. 

Předpokladem vzniku této odpovědnosti je: 

- Vznik škody na straně zaměstnavatele 

- Porušení prevenční povinnosti upozornit na hrozící škodu, popř. proti ní zakročit 

- Příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením prevenční povinnosti, resp. 

Skutečnost, že splnění prevenční povinnosti by došlo k odvrácení škody 

- Zavinění zaměstnavatele, které musí být alespoň ve formě vědomé nedbalosti, 

- Skutečnost, že škodu nelze uhradit jiným způsobem. 

„Při určování částky, kterou se má zaměstnanec podílet na náhradě škody způsobené 

zaměstnavateli, se přihlédne zejména k okolnostem, které bránily splnění povinností, a 

k významu škody pro zaměstnavatele. Výše náhrady nesmí přesáhnout částku rovnající se 

trojnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.“
18

 

 

3.3 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec 

povinen vyúčtovat. 

Zaměstnanec je odpovědný za schodek na svěřených hodnotách v případě, kdy se 

zaměstnavatelem uzavřel dohodu o odpovědnosti k ochraně svěřených hodnot.  Tyto hodnoty 

mohou být hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu či jiného majetku, u kterých je 

zaměstnance povinen účtovat, a odpovídá za vzniklý schodek.  Správa těchto komodit, č 

                                                           
16

 § 251 zákoník práce: (1) Na zaměstnanci, který vědomě neupozornil nadřízeného vedoucího zaměstnance na 

škodu hrozící zaměstnavateli nebo nezakročil proti hrozící škodě, ačkoliv by tím bylo zabráněno 

bezprostřednímu vzniku škody, může zaměstnavatel požadovat, aby se podílel na náhradě škody, která byla 

zaměstnavateli způsobena, a to v rozsahu přiměřeném okolnostem případu, pokud ji není možné nahradit jinak. 

(2) Zaměstnanec neodpovídá za škodu, kterou způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo 

nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví, jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal a počínal si přitom 

způsobem přiměřeným okolnostem. 
17

 Srov. Jakubka,J. Zákoník práce 2010 v praxi. GRADA, 2010, s. 210 
18

 Srov.  Hůrka, P. et al. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 415 
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hodnot vyžaduje zvýšenou pozornost odpovědné osoby. Ta jato osoba průběžně musí 

kontrolovat jejich stav. Předpokladem pro vznik této odpovědnosti je: 

- Vznik škody ve formě schodku na svěřených hodnotách 

- Písemná dohoda o hmotné odpovědnosti 

- Zavinění zaměstnance.  

„Dohoda o hmotné odpovědnosti může být uzavřena s jedním zaměstnancem 

(individuální hmotná odpovědnost) nebo, a to je v praxi mnohem častější, může být se 

zaměstnancem současně ujednáno, že bude na pracovišti s více zaměstnance, kteří také 

uzavřeli dohodu o hmotné odpovědnosti, odpovídat za schodek společně (společná hmotná 

odpovědnost) – např. v podnicích zabývajících se prodejem zboží.“
19

 

Odstoupit od dohody o hmotné odpovědnosti může zaměstnanec, za předpokladu že, je 

zaměstnanec převáděn na jinou práci, přeložen na jiné pracoviště, nebo pokud zaměstnavatel 

neprovedl náležitá opatření pro odstranění závad v pracovních podmínkách zaměstnance ve 

lhůtě 15 kalendářních dnů po doručení písemného upozornění.  Možnosti odstoupení od 

společné dohody je situace, kdy na pracoviště je zařazen jiný zaměstnanec nebo jmenován 

jiný vedoucí, popřípadě jeho zástupce. Dohoda o hmotné odpovědnosti zaniká dnem ukončení 

pracovního poměru, či dnem, kdy bylo odstoupení od dohody doručeno zaměstnavateli, není-

li v odstoupení uveden pozdější datum ukončení. 

Díky složitosti charakteru hodnot, na které lze uzavírat dohody o hmotné odpovědnosti, a 

možnostem zaměstnance s těmito hodnotami manipulovat, by se obtížně dokazovalo zavinění 

zaměstnance na vzniklém schodku. Avšak tato odpovědnost se realizuje pouze, pokud ke 

schodku došlo, tedy pokud hodnoty chybí. Kdyby došlo k poškození nebo zničení určitého 

zboží, nejde o schodek, ale o obecnou odpovědnost, za kterou by zaměstnanec odpovídal.  

Pro ochranu majetku zaměstnavatelů je u tohoto druhu odpovědnosti stanovená 

presumpce zavinění. Jde o vyvratitelnou domněnku. Zaměstnanec má možnost se zprostit 

odpovědnosti prokáže-li, že schodek vznikl zcela, nebo zčásti bez jeho zavinění. O určení 

rozsahu náhrady škody, musíme rozlišovat mezi individuální a společnou hmotnou 

odpovědnosti. U individuální hmotné odpovědnosti jej zaměstnanec povinen nahradit schodek 

v plné výši.  

„Při společné odpovědnosti za schodek se jednotlivým zaměstnancům určí podíl náhrady 

podle poměru jejich dosažených hrubých výdělků, přičemž výdělek jejich vedoucího a jeho 

                                                           
19

 Srov. Bělina, M. Pracovní právo. C H BECK, 2007, s .358 
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zástupce se započítává ve dvojnásobené výši. Podíl náhrady u jednotlivých zaměstnanců (s 

výjimkou vedoucího a jeho zástupce) nesmí přesáhnout částku rovnající se jejich průměrnému 

měsíčnímu výdělku před vznikem škody.“
20

 Nedojde-li k úhradě tímto způsobem celé částky 

škody, stávají se vedoucí a jeho zástupci odpovědni za úhradu zbytku škody podle poměru 

jejich hrubých výdělků. V těchto případech může soud ze zvláštních důvodů náhradu škody 

přiměřeně snížit. 

3.4 Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů 

Zaměstnanec je odpovědný za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných 

podobných předmětů, které mu byly zaměstnavatelem svěřeny na základě písemného 

potvrzení, nebo pokud cena svěřeného předmětu převyšuje 50 000 Kč na základě dohody o 

odpovědnosti z a ztrátu svěřených předmětů.
21

 

Předpoklady pro vznik této odpovědnosti jsou obdobné jako při odpovědnosti za schodek 

na svěřených hodnotách k vyúčtování. Předpoklady jsou: 

- „Vznik škody, a to ve formě ztráty svěřených předmětů, 

- Písemné potvrzení o převzetí svěřeného předmětu (takto mohou být zaměstnanci 

svěřeny nástroje, ochranné pracovní prostředky a jiné podobné předměty, 

- Zavinění zaměstnance, které je presumovano (zaměstnanec se však může zprostit 

odpovědnosti zcela, popř. zčásti, jestliže prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti 

bez jeho zavinění).“
22

 

Má-li zaměstnanec odpovědnost za svěřené předměty na základě dohody uzavřené mezi ním 

zaměstnavatelem, při ztrátě těchto předmětů je povinen nahradit vzniklou škodu v plné výši.  

Této povinnosti se může zprostit zcela nebo z části, prokáže-li, že škoda vznikla zcela nebo 

zčásti bez jeho zavinění.  

                                                           
20

 Srov. Hůrka, P. et al. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 417 
21

 HŮRKA, Petr et al. Pracovní právo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011. 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2. 
22

 Srov. Bělina, M. Pracovní právo. C H BECK, 2007, s .359 
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4. UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ Z ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCE 

ZA ŠKODU  

V této části budou uvedeny příklady jednotlivých druhů odpovědností na rozsudcích 

poskytnutých z advokátní kanceláře. Rozsudky jsou z různých období roku 1994 až po rok 

2011, proto u každého rozsudku se bude postupovat, podle platných právních předpisů té 

doby. U všech rozsudků bude nastíněna problematika konfliktu, budou uvedeny základní 

předpoklady pro vznik dané odpovědnosti, tedy co musí žalobce, v těchto případech 

zaměstnavatel prokázat, aby dokázal zaměstnanci jeho odpovědnost a získal tak nárok na 

náhradu škody. Zároveň zde bude napsán stručný průběh právního řízení a nakonec stručné 

shrnutí případu. V situaci, kdy dojde k dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky, bude 

zde uveden i postoj tohoto soudu na posuzovanou věc. 

4.1 Obecná odpovědnost 

Předpokladem vzniku obecné odpovědnosti za škodu je několik základních pravidel, za 

prvé musí dojít k porušení právních povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti s ním nebo porušení úmyslným jednáním proti dobrým mravům, za druhé musí 

dojít ke vzniku škody, za třetí existuje příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením 

povinností ze strany zaměstnance vůči zaměstnavateli a jako poslední musí být zřetelné 

zavinění dotyčného zaměstnance, ať už úmyslně nebo z nedbalosti. 

 

4.1.1 Obecná odpovědnost – odcizení služebního automobilu 

Názorným příkladem obecné odpovědnosti je rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 

9. 2007 sp. Zn. 21 Cdo 3177/2006.  

 

Popis konfliktu 

Žalobce se domáhal, aby mu zaměstnanec zaplatil 116 117 Kč s 12% úroky z prodlení od 

15. 5. 1999 do zaplacení.  Žaloba byla odůvodněná tím, že žalovaný pracoval pro 

zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy od 26. 1. 1998 do 27. 4. 2000 na pozici 

department manager. Dne 13. 5. 1999 zaparkoval služební automobil před domem a poté co 

jej uzamkl, uložil klíče od auta do igelitové tašky, kterou odložil na chodník na pravé straně 

vozidla, a přibližně 10 minut uklízel věci v kufru auta a pak odešel domů, a igelitovou tašku 



20 
 

s klíči zapomněl na chodníku.  Druhý den ráno žalovaný zjistil, že automobil byl odcizen. 

Tuto situaci ohlásil na Policii ČR, avšak to bylo odloženo, jelikož nebyly zjištěny skutečnosti 

opravňující zahájení trestního stíhání. Žalobce byl toho názoru, že se zaměstnanec dopustil 

porušení pracovních povinností, když ponechal igelitovou tašku s klíči od vozidla na 

chodníku a umožnil tak třetím osobám odcizení automobilu. Zaměstnavatel na základě 

znaleckého posudku vyžadoval po zaměstnanci částku 114 517 Kč navýšenou o 1 600 Kč za 

náklady vypracování znaleckého posudku. 

 

Splnění základních předpokladů pro vznik odpovědnosti: 

1. Porušením právních povinností při plnění pracovních úkolů, nebo v přímé 

souvislosti s ním nebo porušení úmyslných jednání proti dobrým mravům se 

zaměstnanec dopustil, když patřičně nezabezpečil majetek zaměstnavatele. 

Zaměstnavateli vznikla škoda za odcizený automobil znalecky stanovenou na 

114 517 Kč.  

2. Příčinná souvislost mezi porušením povinností zaměstnancem a úmyslným 

jednáním proti dobrým mravům se zaměstnanec dopustil, když odložil klíče od 

vozidla do igelitové tašky, kterou zapomněl na chodníku.  

3. Zavinění zaměstnance. 

 

Výše náhrady škody 

Podaří-li se žalobě prokázat úmyslné zavinění zaměstnance na odcizení vozu, bude 

náležet zaměstnavateli nárok na úhradu škody v plné výši. Dokáže-li žalovaný, že ke škodě 

došlo neúmyslně, bude maximální výše náhrady stanovená na čtyř a půl násobku průměrného 

měsíčního výdělku zaměstnance. Shledá-li soud zvláštní okolnosti, může se hranice náhrady 

škody snížit.  

 

Průběh právního řízení 

Dne 29. 10. 2002 okresní soud Praha-východ rozsudkem č. j. 3 C 258/2001-64 žalobu 

zamítl. Své rozhodnutí odůvodnil názorem, že vzniklá škoda, způsobená odcizením vozidla, 

byla způsobená zaviněným porušením povinností žalovaného.  
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K odvolání žalobcem Krajský soud v Praze dne 2. 12. 2003 č. j. 23 Co 382/2003-93 

rozsudek soudu prvního stupně zrušil, a vrátil mu věc k dalšímu řízení. Vytkl mu zejména 

fakt, že z předložených důkazů vyplývá, že sám žalovaný připouští to co tvrdí žalobce, tedy 

že igelitovou tašku s klíči zapomněl u vozidla na chodníku. Okresní soud se tedy má zaměřit 

na skutečnost, že zaměstnanec by nesl odpovědnost za odcizené vozidlo, kdyby se prokázalo, 

že zaměstnanec svou nedbalostí umožnil nebo usnadnil krádež automobilu.  

Okresní soud pro Prahu-východ rozsudkem ze dne 15. 11. 2005 č. j. 23 Co 414/2005-209 

ve znění opravného usnesení ze dne 6. 2. č. j. 23Co 414/2005-218 rozsudek změnil tak, že 

žalovaný je povinen zaměstnavateli uhradit sumu 175 670,70 Kč s 20% úroky z prodlení 

z částky 116 117 Kč od 16. 11. 2005 do zaplacení. Soud setrval na postoji, že používání 

automobilu na dopravu ze zaměstnání domů a naopak se souhlasem zaměstnavatele souvisí 

s plněním pracovních úkolů. Zaměstnavatel tedy poskytl část svého majetku zaměstnanci, 

který s ním ze zákona měl nakládat tak aby ho obvyklým způsobem zabezpečil, to však 

zanedbal, jak sám přiznal na policii. Z toho vychází názor, že v příčinné souvislosti porušením 

povinnosti zaměstnance vznikla zaměstnavateli obecná škoda na základě ustanovení § 172 

odst. 1 zák. práce.
23

 

Žalovanému bylo stanoveno, aby zaměstnavateli uhradil 116 117 Kč s úrokem splatným 

ke dni 15. 11. 2005 ve výši 59 553,70 Kč. Celková suma se nerovnala výši 4,5 násobku 

zaměstnancova průměrného výdělku, a ani nebyly shledány okolnosti mimořádného zřetele, 

které by výši náhrady škody snížily. 

Shrnutí kauzy 

Na základě důkazu, že zaměstnanec z nedbalosti způsobil zaměstnavateli obecnou škodu, 

když zapomněl klíče od automobilu v tašce na chodníku, náležel žalobci nárok na odškodnění. 

Soud měl za to, že škoda vznikla z nedbalosti, a tedy maximální výše pro odškodné bylo 

vyčísleno na 4,5 násobku průměrného měsíčního výdělku. Jelikož skutečná škoda i 

s připočteným úrokem nedosáhla tohoto limitu, byla výše náhrady stanovená v plné výši 

škody tedy v částce 175 670,70 Kč. 

Postoj nejvyššího soudu ČR 

Žalovaný namítal, že napadený rozsudek vychází ze skutkového zjištění, které nemmá 

podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování, neboť podle jeho 

                                                           
23

 § 172 odst. 1 zák. práce: Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným 

porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 
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názoru odvolací soud vzal v úvahu skutečnosti, které provedenými důkazy nevyplynuly, 

naopak pominul rozhodné skutečnosti, které byly provedenými důkazy prokázány. Nejvyšší 

soud jako soud dovolací po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího 

soudu bylo podáno oprávněnou osobou a v zákonné lhůtě a že jde o rozsudek, proti kterému je 

podle náležitého ustanovení o. s. ř. dovolání přípustné, přezkoumal napadený rozsudek bez 

nařízení jednání a dospěl k závěru, že dovolání není opodstatněné. 

 

4.1.2 Obecná odpovědnost – odpovědnost za způsobenou dopravní nehodu 

Dalším názorným příkladem obecné odpovědnosti lze uvést rozsudek nejvyššího soudu 

ze dne 5. 1. 2011 pod sp. zn. 21 Cdo 3890/2009. V tomto konfliktu se zaměstnavateli 

nepodařilo prokázat zavinění zaměstnance a žaloba byla zamítnuta. Podrobně v příloze č. 1. 

 

Popis konfliktu 

Žalovaný, který pracoval pro zaměstnavatele jako řidič. Dne 16. 8. 2005 došlo k dopravní 

nehodě autobusu. K nehodě došlo kvůli náhlé nevolnosti obžalovaného, která pocházela 

z dlouhodobého psychického vypětí a silnému pracovnímu vytížení. Žalobci vznikla škoda ve 

výši 68 409 Kč.  

 

Splnění základních předpokladů pro vznik odpovědnosti: 

Žalobce se domníval, že byly splněny veškeré požadavky pro vznik obecné odpovědnosti, 

jako jsou: 

1. Porušení právních povinností při plnění pracovních úkolů, nebo v přímé souvislosti 

s ním nebo porušení úmyslných jednání proti dobrým mravům. Zaměstnanec navzdory 

svému špatnému zdravotnímu stavu usedl za volant autobusu. 

2. Vznik škody v souvislosti s dopravní nehodou ve výši 68 409 Kč. 

3. Příčinná souvislost mezi porušením povinností zaměstnancem a úmyslným jednáním 

proti dobrým mravům, 

4. Zavinění zaměstnance. 

 

Výše Náhrady škody 
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Prokáže-li žalobce splnění základních předpokladů pro vznik odpovědnosti, bude mu 

náležet nárok na úhradu škody. Pro stanovení výše náhrady se u obecné odpovědnosti musí 

prokázat formu zavinění. Vznikne-li škoda z nedbalosti, bude žalobci náležet náhrada škody 

v maximální výši čtyř a půl násobku jeho průměrného měsíčního výdělku. Prokáže-li se, že 

škoda vznikla v opilosti, či pod vlivem jiných omamných látek, tento limit neplatí. Bude-li 

v moci žalobce prokázat úmyslné zavinění škody zaměstnancem, vznikne zaměstnavateli 

nárok na úhradu škody v plné výši. 

 

Průběh právního řízení 

Žalobce na základě rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 6. 11. 2008 č. j. 85 C 

142/2007-74 odvolal ke Krajskému soudu v Ostravě, který rozsudkem ze dne 14. 4. 2009 

zpochybnil jednu ze základních podmínek vzniku obecné odpovědnosti a sice zda 

v projednávané věci došlo k naplnění skutkové podstaty odpovědnosti zaměstnance za škodu, 

zejména v otázce, jestli je možné v jednání žalovaného spatřovat zaviněné porušení 

povinností, dospěl-li k závěru, že žalovaný předmětnou dopravní nehodu nezavinil ani formou 

nevědomé nedbalosti, neboť v rozhodném období nevěděl, že jeho schopnost k řízení vozidla 

byla v důsledku jeho zdravotního stavu snížena. 

 

Shrnutí kauzy 

Ačkoliv zaměstnanec způsobil škodu svému zaměstnavateli, žalobce nebyl schopen 

prokázat jeden ze základních předpokladů pro vznik obecné odpovědnosti, a sice zavinění 

zaměstnance. Podle názoru odborných znalkyň, které uvedly, že zaměstnancova náhlá 

nevolnost byla způsobená jeho dlouhodobým ztíženým psychickým zdravotním stavem. 

Zároveň však uvedly, že se jednalo o první takovou indispozici, kdy zaměstnanec nemohl 

předvídat, že by mohl způsobit dopravní nehodu.  

 

Postoj Nejvyššího soudu ČR 

Žalobce se dovolával k nejvyššímu soudu, s odůvodněním, že řidič v protokolu o nehodě 

sám přiznal, že nehoda se nejspíše stala kvůli jeho špatnému zdravotnímu stavu. Avšak 

Nejvyšší soud ČR odvolání shledal jako nepřípustné. 
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4.2 Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody 

Tento druh odpovědnosti se řadí mezi zvláštní druhy odpovědnosti, a s tím jsou spjaty 

zvláštní podmínky vzniku této odpovědnosti, jako jsou vznik škody na straně zaměstnavatele, 

zaměstnanec musí porušit prevenční povinnosti upozornit na hrozící škodu, popř. proti ní 

zakročit, existence souvislosti mezi vznikem škody a porušením prevenční povinnosti, resp. 

Skutečnost, že splnění prevenční povinnosti by došlo k odvrácení škody. Musí být prokázáno 

zavinění zaměstnance, které musí být alespoň ve formě vědomé nedbalosti. Dalším 

předpokladem je fakt, že škodu nelze uhradit jiným způsobem. 

 

4.2.1 Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody – odpovědnost za ušlý zisk 

Jako názorný příklad řešení sporu lze uvést rozsudek obvodního soudu pro Prahu 9 ze 

dne 17. 12. 1998 čj. 9 C 118/95-149.  

 

Popis konfliktu 

Zaměstnavatel podal žalobu na svého zaměstnance, který svou činností způsobil škodu ve 

výši 1 029 201 Kč ve formě ušlého zisku. Tato škoda vznikla na základě stornování 

obchodních smluv s obchodními zástupci. Svým jednáním, aby získal nasmlouvané zakázky 

pro svou společnost, porušil pracovní povinnosti k odvrácení škody, jelikož zaměstnavatele o 

této skutečnosti neupozornil. 

 

Splnění základních předpokladů pro vznik odpovědnosti 

1. Vznik škody na straně zaměstnavatele ve výši 1 029 201 Kč ve formě ušlého 

zisku. 

2. Porušení prevenční povinnosti upozornit na hrozící škodu, popř. proti ní zakročit. 

Soud vycházel ze závěru, že žalovaný porušil povinnosti dané pracovní smlouvou, 

neboť vědomě neupozornil na hrozící hrozbu. 

3. Příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením prevenční povinnosti, resp. 

Skutečnost, že splnění prevenční povinnosti by došlo k odvrácení škody. Kdyby 
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zaměstnanec na hrozící škodu upozornil, mohl žalobce zajistit zakázky výrobky od 

jiného podniku. 

4. Zavinění zaměstnance, které musí být alespoň ve formě vědomé nedbalosti. 

Zaměstnanec vědomě neupozornil na blížící se hrozbu, jelikož sám měl v úmyslu 

získat pro svůj podnik obchodní síť zaměstnavatele.  

5. Skutečnost, že škodu nelze uhradit jiným způsobem. 

Výše náhrady škody 

U této odpovědnosti se stanovují výše náhrady ve výši 3 násobku průměrného hrubého 

měsíčního výdělku zaměstnance. V tomto případě soud uložil zaměstnanci zaplatit 

zaměstnavateli částku ve výši 43 917 Kč s 17 % úrokem prodlení.  

 

Průběh právního řízení 

Žalobce se domáhal, aby mu žalovaný uhradil 1 029 201 Kč se 17 % úrokem z prodlení 

od 27. 3. 1995 do zaplacení. Žaloba byla odůvodněná tím, že želovaný byl u žalobce 

zaměstnán jako vedoucí sekce obchodní skupiny. V průběhu roku 1992 uzavřel žalobce se 

společností X celkem 23 kupních smluv na textilie v celkové kupní ceně 15 607 680 Kč, a 

v závislosti na těchto kupních cenách měl nasmlouvánu realizaci dodávek tohoto zboží ve 

franco cenách v úhrnné výši 16 636 881 Kč. Žalovaný ve snaze získat pro svou firmu, jíž je 

zakladatelem a společníkem, dané smlouvy stornoval, a v tomto důsledku přestali zahraniční 

zástupci jednat se žalobcem. V důsledku jednání žalovaného došlo na straně žalobce ke škodě 

ve výši 1 029 201 Kč spočívající v rozdílu mezi kupní cenou, za niž bylo nakoupeno a franco 

cenami, za které mělo být realizováno. Žalobce se domnívá, že škoda spočívá v ušlém zisku. 

Je toho názoru, že mu náhrada škody náleží v plném rozsahu.  

Postoj Nejvyššího soudu ČR 

V průběhu řízení došlo k nesprávným závěrům, které by mohly mít za následek 

nesprávné rozhodnutí ve věci, Nejvyšší soud k této vadě přihlédl, i když nebyla dovolatelem 

uplatněna. Nejvyšší soud ČR věc vrátil Městskému soudu  k dalšímu řízení. 
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4.3 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec 

povinen vyúčtovat 

Za svěřené hodnoty podle zákoníku práce lze považovat hotovost, ceniny, zboží, zásoby 

materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu. Zaměstnanec s nimi 

má možnost manipulovat po celou dobu, na kterou mu byly svěřeny. Předpokladem pro vznik 

této odpovědnosti je vznik škody ve formě schodku na svěřených hodnotách, další podmínkou 

je platná písemná dohoda o hmotné odpovědnosti za svěřené hodnoty, podepsaná 

zaměstnancem, a musí být zřetelné zavinění zaměstnance.  

4.3.1 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen 

vyúčtovat – odcizení hotovosti. 

Názorným příkladem řešení sporu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kdy 

zaměstnanec způsobil škodu na svěřených hodnotách lze uvést rozsudek nejvyššího soudu ČR 

ze dne 14. 3. 2002 sp. Zn 21 Cdo 711/2001. 

 

Popis konfliktu 

Žalovaný pracoval pro žalobce na postu producenta a na základě dohody o hmotné 

odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování uzavřenou dne 1. 1. 1992 pak dne 15. 12. 1997 

přebral do své úschovy finanční prostředky ve výši 1 710 837, Kč. Vybranou hotovost 

žalovaný uložil do kufříku a nasedl do automobilu, který ho měl přepravit. V průběhu jízdy 

spolu s řidičem vozidla zjistili, že vůz má poškozenou pneumatiku. Během opravy vozidla 

došlo k odcizení kufříku s penězi, který nechal žalovaný volně ležet v přední části 

neuzamčeného vozidla. Ačkoli žalovaný svým jednáním přímo zapříčinil ztrátu hotovosti, 

svou odpovědnost za vzniklý schodek odmítá. 

 

Splnění předpokladů pro vznik odpovědnosti za škodu 

Základními předpoklady pro vznik odpovědnosti zaměstnance jsou: 

1. Vznik škody ve formě schodku na svěřených hodnotách v tomto případě za 

finanční prostředky v celkové hodnotě 1 710 837 Kč. 
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2. Písemná dohoda o hmotné odpovědnosti, kterou zaměstnanec podepsal dne 1. 1. 

1992. 

3. Zavinění zaměstnance, když opustil automobil, aniž by jej uzamkl, a znemožnil 

tak třetím osobám odcizení kufříku s penězi. 

 

Průběh řízení 

Podle rozsudku ze dne 22. 2. 2000 obvodního soudu Prahy 5 bylo žalovanému uloženo, 

aby zaplatil žalobci 855 418,50 Kč s 26 % úrokem z prodlení od 18. 1. 1998 do zaplacení. 

Soudní rozhodnutí bylo opřeno o skutečnost, že zaměstnanec dne 1. 1. 1992 podepsal 

hmotnou odpovědnost za hodnoty, tudíž za schodek odpovídá a jelikož žalovaný neprokázal, 

že by schodek vznikl zcela či z části bez jeho zavinění, když škoda nastala v důsledku 

neopatrného počínání při střežení majetku.  

Soud prvního stupně přihlédl k okolnosti, že zaměstnavatel nezabezpečil patřičnou 

ostrahu pro svůj majetek, tedy nezajistil pro žalovaného takové podmínky, aby mohl řádně 

plnit své pracovní úkoly bez ohrožení majetku zaměstnavatel. Vzhledem k této situaci soud 

přihlédl a snížil žalovanému náhradu na jednu polovinu vzniklé škody, tedy na částku 

855 418,50 Kč. 

V dalším průběhu právního řízení se odvolávala jak strana žaloby tak žalovaného, kdy 

žaloba namítala, že zaměstnanec porušil své povinnosti, když zanechal kufřík v nestřeženém a 

autě, a tím je odpovědný za celou vzniklou škodu. Naproti tomu žalovaný namítal, že daný 

případ lze analogicky uplatnit podle jiného rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, které řešilo 

situaci, kdy zásah pachatele znemožnil opatrovat svěřené hodnoty. V tomto názoru však lze 

jen stěží konstatovat, do jaké míry mohl pracovník přispět svou případnou nedbalostí, k tomu 

aby mohli pachatelé odcizení provést. 

 

Postoj Nejvyššího soudu ČR 

Nejvyšší soud ČR věc projednal a shledal, že rozsudek soudu správný a proto dovolání 

žalovaného zamítl. 
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4.3.2 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen 

vyúčtovat – ztráta balíku pokutových bloků 

Dalším názorným příkladem konfliktu zaměstnance a zaměstnavatele, který je posuzován 

jako odpovědnost zaměstnance za škodu na hodnotách svěřených k vyúčtování, lze uvést 

rozsudek nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 3. 2006 sp. Zn. 21 Cdo 1065/2005. Podrobně 

v příloze č. 2.  

 

Popis konfliktu 

Žalobkyně se domáhala, aby jí žalovaná uhradila 50 000 Kč. Svou žalobu odůvodnila 

tím, že na základě pracovní smlouvy u ní žalovaná pracovala od 1. 3. 1995 do 31. 1. 2001 

jako vedoucí referent v ekonomickém útvaru ústředního inspektorátu žalobkyně. Dne 10. 5. 

1995 žalovaná podepsala dohodu o hmotné odpovědnosti a následně dne 10. 8. 1995 další 

dohodu, v níž jsou uvedeny hodnoty svěřené k vyúčtování a odpovědnost za tyto hodnoty. 

Jsou specifikovány tak, že žalovaná přejímá hmotnou odpovědnost za svěřené ceniny, 

pokladní hotovost, výběr a přesun peněžních prostředků z ČNB P., pokutové bloky, stravenky 

a ostatní svěřené hodnoty, které je povinná vyúčtovat. 

Před ukončením pracovního poměru, žalovaná postupně předávala agendu své nástupkyni 

a v souvislosti s tím, byl vypracován protokol, podle něhož měly být převzaty hodnoty 

v celkové výši 4 700 000 Kč. Nová pokladní avšak dne 20. 3. 2001 upozornila, že jeden 

pokutový blok schází. Na základě tohoto tvrzení ještě téhož dne došlo k fyzické inventuře 

pokladny, která potvrdila, že pokutový blok schází.  Z porovnání evidence výdeje pokutových 

bloků bylo zjištěno, že chybějící blok byl vydán již 14. 7. 1997, v době, kdy pokladnu a 

ceniny měla na starost žalovaná. Je tedy zřejmé, že nové pokladní mohlo být fakticky, ale i 

účetně předáno pouze 93 místo 94 pokutových bloků. Za těchto předpokladů je očividné, že 

za vzniklý schodek o hodnotě 50 000 Kč, odpovídající hodnotě jednoho svazku pokutového 

bloku, odpovídá žalovaná. Ta s naprostou jistotou tvrdí, že balík s tisícikorunovými svazky 

bloků byl zcela nepoškozen, a svou odpovědnost tedy odmítá. 

 

Splnění předpokladů pro vznik odpovědnosti za škodu 

Z tohoto výkladu vyplývá, že byly splněny základní předpoklady pro vznik odpovědnosti 

za schodek na svěřených hodnotách k vyúčtování.  Nutným předpoklady jsou: 
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1. Vznik škody ve formě schodku na svěřených hodnotách. Zaměstnavateli vznikla škoda 

ve výši 50 000 Kč, když došlo ke ztrátě svazku pokutového bloku 

2. Písemná dohoda o hmotné odpovědnosti. Konkrétní dohoda o hmotné odpovědnosti 

zaměstnance za hodnoty svěřené k vyúčtování uzavřená mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem byla podepsána dne 10. 5. 1995. 

3. Zavinění zaměstnance. Zavinění zaměstnance. Je zřejmé, že s danými ceninami měla 

možnost manipulovat žalovaná a nesla za ně plnou odpovědnost. 

 

Průběh právního řízení 

Rozsudkem ze dne 1. 11. 2002 obvodní soud pro Prahu 5 svým rozhodnutím žalobu 

zamítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení. Dospěl k tomu 

závěru, že od dne 21. 10. 1997, kdy počala běžet tříletá promlčecí lhůta a dvouletá promlčecí 

lhůta pak od roku 1998, neboť k 1. 1. 1998 byla provedená inventura, která měla objasnit 

chybějící pokutový blok, a vzhledem k tomu, že žaloba byla podána až dne 19. 2. 2002, tedy 

po uplynutí promlčecí lhůty, a jelikož se žalovaná dovolala na toto promlčení, nebylo možné 

promlčený nárok uznat. 

Usnesením městského soudu v Praze ze dne 2. 4. 2003 rozsudek prvního stupně věc 

zrušil a vrátil ji k tomuto soudu k dalšímu řízení. Soudu prvního stupně vytkl skutečnost, že 

věc posuzoval na základě data, kdy došlo k výdeji bloku tedy nejpozději 20. 10. 1997 a od 

tohoto dne počítal promlčecí lhůtu. Toto posuzování věci shledal soud jako chybné, jelikož 

k výdeji chybějícího svazku pokutových bloků mohlo dojít nejen před tímto datem, ale 

kdykoliv poté. Závěr obvodního soudu tedy konstatoval jako chybný, jelikož jeho rozsudek 

byl vykonstruován na základě chybné konstrukce o počátku běhu promlčecí lhůty. Aby 

žalobkyně uspěla u žaloby, musí prokázat, že ke schodku došlo od předání svěřených hodnot 

žalovanou, tj. ode dne 16. 1. 2001 do 31. 12. 2001, kdy pracovní poměr účastníků skončil a 

dohoda o hmotné odpovědnosti tak zanikla.  

Obvodní soud pro Prahu 4 po doplnění řízení rozsudkem ze dne 24. 10. 2003 žalobu opět 

zamítl. Soud vycházel ze zjištění, že žalovaná byla u žalobkyně v pracovním poměru od 1. 3. 

1995 do 31. 1. 2001. V této době měla platně uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti mj. 

za řádné uložení a manipulaci s převzatými ceninami, v tomto případě pokutovými bloky. 

Dne 2. 1. 2001 a ani 16. 1. 2001 byla provedena předávací inventura, kdy nedošlo k zjištění 

schodku na ceninách. Schodek byl zjištěn až při mimořádné inventuře konané 20. 3. 2001. 

Z těchto zjištění vyplývá, že ke škodě nedošlo dříve, než po inventuře provedené 16. 1. 2001 a 
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na základě skutečnosti, že žalovaná dne 16. 1. 2001 předala klíče od trezoru, kde byly ceniny 

uloženy, a pak až do skončení pracovního poměru čerpala dovolenou a nemocenskou, nemůže 

fakticky nést odpovědnost za tuto škodu.  

Na základě tohoto rozsudku ze dne 24. 10. 2003 by tak odpovědnost nemohla nastat, 

jelikož by nebyl splněn základní předpoklad pro vznik odpovědnosti na hodnotách svěřených 

k vyúčtování, jelikož by nebyla splněna podmínka zavinění zaměstnance. 

K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 9. 6. 2004 rozsudek 

prvního stupně potvrdil a rozhodl. Odvolací soud zdůraznil, že princip odpovědnosti za 

hodnoty svěřené k vyúčtování je založen na předpokladu zavinění zaměstnance, tedy 

odpovědnosti za výsledek. Povinností zaměstnavatele je tedy jen prokázat to, že schodek na 

ceninách vznikl a že byla uzavřená platná dohoda o hmotné odpovědnosti. Žalobkyně tvrdí, že 

vznikl schodek v hodnotě 50 000 Kč za chybějící svazek pokutových bloků a za dobu, kdy ke 

ztrátě došlo, považuje dobu i před první inventarizací tedy16. 1. 2001. Bylo pouze na 

žalobkyni aby své tvrzení prokázala. Jelikož zaměstnavatelka nezpochybnila řádnost inventur 

provedených v předchozím období tj. (před 20. 3. 2001) včetně inventury provedené dne 2. 1. 

2001, lze podle konstatovat, že za období před 16. 1. 2001 vznik schodku neprokázala. Jelikož 

schodek vyšel najevo až v březnu roku 2001, tedy až po skončení pracovního poměru 

žalované, došel soud k závěru, že uplatněný nárok není opodstatněný. 

Proti tomuto rozsudku žalobkyně podala odvolání, jehož přípustnost dovozovala 

v ustanovení §237 odst. 1. Písm. c) o. s. ř. 
24

  Namítala, že odvolací soud při vymezení 

povinností zaměstnavatele vyplývající z ustanovení §176 zák. práce
25

 překračuje rámec 

                                                           
24

 § 237 odst. 1 o. s. ř. :  

(1) Dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, 

a) jimiž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé, 

b) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé 

jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější 

rozhodnutí zrušil, 

c) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena b) a 

dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam 

 
25

 § 176 zák. práce (1):  Převzal-li na základě dohody o hmotné odpovědnosti zaměstnanec odpovědnost za 

svěřené hotovosti, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které je povinen vyúčtovat, odpovídá za 

vzniklý schodek. V dohodách může být se zaměstnanci současně ujednáno, že budou-li pracovat na pracovišti s 

více zaměstnanci, kteří uzavřeli dohodu o hmotné odpovědnosti, odpovídají s nimi za schodek společně 

(společná hmotná odpovědnost). 

(2) Dohoda o hmotné odpovědnosti musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. 

(3) Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti zcela, popřípadě zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo 

zčásti bez jeho zavinění. 

(4) Ústřední orgány mohou stanovit pracovněprávním předpisem zásady pro vymezení okruhu prací, pro jejichž 
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vymezených hmotným právem i judikaturou, jestliže po žalobkyni požadoval, aby prokázala i 

okamžik vzniku schodku. Dále soudu vytkla, že se nevyřešila otázka, zda právní odpovědnost 

zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách k vyúčtování přetrvává i po skončení 

pracovního poměru (a zániku dohody o hmotné odpovědnosti), pokud zaměstnavatel tedy 

žalobkyně prokáže, že schodek již existoval nejpozději v den předcházející dni zániku hmotné 

odpovědnosti, i když při předávání nebyl schodek objeven. Při hledání odpovědi na tuto 

otázku se žalobkyně domnívá, že lze využít i možnost průkazu vzniku schodku nejen 

inventarizací, ale i jinými průkazními prostředky jako je rekonstrukce.  

V tomto kroku je tedy na Nejvyšším soudu ČR, jestli je dovolání vůbec přípustné, jelikož 

žalobkyně napadla pravomocný rozsudek odvolacího soudu.  

Dovolací soud rozhodl, že ve směru podle ustanovení §237 odst. 1 písm. c] o. s. ř. 

přípustné. 

 

Postoj nejvyššího soudu ČR 

Nejvyšší soud má za to, prokáže-li zaměstnavatel, že uzavřel se zaměstnancem platnou 

dohodu o hmotné odpovědnosti a že na hodnotách, které zaměstnanci svěřil, je zjištěn 

schodek a jsou splněny zvláštní podmínky odpovědnosti, pak zaměstnavatel není povinen 

prokazovat zavinění zaměstnance a ani okamžik vzniku schodku.  Odvolací soud náležitě 

neuvážil, že schodek, tedy rozdíl mezi stavem skutečným a účetním na majetku a závazků, že 

ačkoli schodek byl zjištěn až dne 20. 3. 2001 existoval již dne 16. 1. 2001, zpochybnění 

řádnosti inventur provedených před tímto datem. Jelikož právě tyto fyzické inventury byly 

zpochybňovány nelze skutečně prokázat tvrzení žalované o reálném počtu svazku pokutových 

bloků, které předávala ještě v době trvání pracovního poměru. Z uvedeného vyplývá, že 

rozsudek odvolacího soudu není správný. 

 

4.3.3 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen 

vyúčtovat – odpovědnost za odcizené zlaté odlitky 

Názorným příkladem chybného postupu soudů lze uvést případ obecné odpovědnosti 

rozsudku městského soudu v Brně Sp. Zn 21 Cdo 1205/2010 ze dne 16. 6. 2011, kdy kauza 

                                                                                                                                                                                     
výkon je nezbytné uzavření písemné dohody o hmotné odpovědnosti; se zaměstnanci vykonávajícími tyto práce 

je zaměstnavatel povinen dohodu uzavřít 
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byla zprvu šetřena jako případ odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je 

zaměstnanec povinen vyúčtovat. Následně však byl tento rozsudek Nejvyšším soudem ČR 

zrušen a vrácen k dalšímu projednání. Nejvyšší soud nalezl chybu právě ve špatné klasifikaci 

druhu odpovědnosti. Níže bude detailně popsáno. 

 

Popis konfliktu 

Případ se týkal věci, kdy se žalobce domáhal, aby mu žalovaný zaplatil na náhradě škody 

486,160,- s úroky z prodlení od 15. 7. 1994 do zaplacení. Žaloba byla odůvodněná tvrzením, 

že žalovaný je zaměstnán u žalobce jako dělník na úseku lití zlatých šperků a dne 6. 1. 1992 

uzavřel se žalobcem dohodu o hmotné odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování. Ke 

vzniku škody došlo dne 14. 7. 1994, kdy žalovaný převzal k lití čisté zlato o hmotnosti cca 

dvou kilogramů, práci dokončil ve fázi hrubých odlitků okolo 11 hodiny dopolední a poté 

zlaté odlitky nechal vyschnout na peci a odešel s většinou ostatních zaměstnanců dílny na 

oběd. Po svém návratu zjistil, že všech pět zlatých odlitků se ztratilo, čímž žalobci vznikla 

škoda ve výši 486.160,-Kč. Událost byla neúspěšně v šetření policie a příslušná pojišťovna 

prohlásila škodu jako nelikvidní. 

 

Splnění předpokladů pro vznik odpovědnosti za škodu 

Základní podmínky pro platnost odpovědnosti za svěřených hodnot jsou: 

1. Vznik škody ve formě schodku na svěřených hodnotách. V tomto případu ke vzniku 

schodku došlo ztrátou zlatých odlitků v hodnotě 486,160,- Kč. 

2. Existuje písemná dohoda o hmotné odpovědnosti. Tato podmínka byla splněna, když 

zaměstnanec uzavřel dohodu o hmotné odpovědnosti se zaměstnavatelem dne 6. 1. 

1992. 

3. Prokázané zavinění zaměstnancem. Zaměstnanec, ač mohl odlitky uschovat 

v pancéřovaném trezoru, neučinil tak. 

 

Průběh právního řízení 

Na základě takto zjištěných skutečností Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 27. 6. 

1996 žalobě vyhověl, a rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 

40.408,- Kč.  
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Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 19. 4. 1999 rozsudek soudu prvního stupně 

zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Odvolací soud přisvědčil soudu prvního 

stupně, že dospěl ke správným závěrům, avšak vytknul mu, že se nezabýval možným 

snížením náhrady škody podle ustanovení §183 zák. práce
26

 a dostatečně nezvážil možnosti 

žalovaného škodu uhradit, uložil mu tedy proto, aby zjednal nápravu. 

Městský soud v Brně poté rozsudkem ze dne 27. 4. 2000 žalobě opět vyhověl a rozhodl, 

že žalovaný je povinen uhradit žalobci částku 60.058,- Kč. Ve věci samé opětovně soud 

dospěl k závěru, že žalobci vznikla škoda na hodnotách, které měl žalovaný svěřeny 

k vyúčtování, a to nejméně v zažalované výši, a že za vzniklou škodu odpovídá žalovaný ve 

smyslu ust. §176 odst.1 zák.
27

 práce v plné výši, neboť škoda vznikla výlučně jeho zaviněním. 

Jelikož po provedeném dokazování má soud za to, že v dané věci se neobjevily žádné důvody 

zvláštního zřetele hodné, pro které by soud mohl škodu přiměřeně snížit, přiznal žalobci 

náhradu škody v plném rozsahu.  

K odvolání žalovaného Krajský soud v Brně usnesením ze dne 28. 5. 2001 rozsudek 

soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Vytkl soudu prvního 

stupně skutečnost, že přehlédl, že dohodu o hmotné odpovědnosti podle ustanovení §176 odst. 

1 zák. práce nelze uzavřít s kterýmkoliv zaměstnancem na výkon jakékoliv práce, ale pouze 

v případě, že zaměstnanec pracuje s věcmi určenými k oběhu a na jejich vzhledu a obsahu se 

v důsledku zaměstnancovy práce ničeho nemění, čemuž musí odpovídat i pojem jiná hodnota, 

která rovněž musí být určená pouze k oběhu, nikoliv ke zpracování. Vzhledem ke skutečnosti, 

že zaměstnanec prováděl s převzatým zlatem určitý výrobní postup, v němž došlo k přeměně 

charakteristických vlastností zlata, nelze podle odvolacího soudu toto převzaté zlato 

považovat za hodnotu svěřenou k vyúčtování, jak je tomu uvedeno v § 176 odst. 1. Zák. 

práce.
28

 Tento názor byl odůvodněn faktem, že vlivem zaměstnancovy práce dochází ke 

                                                           
26

  § 183 zákoníku práce - Z důvodů zvláštního zřetele hodných může soud náhradu škody přiměřeně snížit 
27

  § 176 odst. 1 zák. práce - Převzal-li na základě dohody o hmotné odpovědnosti zaměstnanec odpovědnost za 

svěřené hotovosti, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které je povinen vyúčtovat, odpovídá za 

vzniklý schodek. V dohodách může být se zaměstnanci současně ujednáno, že budou-li pracovat na pracovišti s 

více zaměstnanci, kteří uzavřeli dohodu o hmotné odpovědnosti, odpovídají s nimi za schodek společně 

(společná hmotná odpovědnost). 
28

 § 176 zák. práce 

(1) Převzal-li na základě dohody o hmotné odpovědnosti zaměstnanec odpovědnost za svěřené hotovosti, ceniny, 

zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které je povinen vyúčtovat, odpovídá za vzniklý schodek. V 

dohodách může být se zaměstnanci současně ujednáno, že budou-li pracovat na pracovišti s více zaměstnanci, 

kteří uzavřeli dohodu o hmotné odpovědnosti, odpovídají s nimi za schodek společně (společná hmotná 

odpovědnost). 

(2) Dohoda o hmotné odpovědnosti musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. 

(3) Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti zcela, popřípadě zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo 

zčásti bez jeho zavinění. 

(4) Ústřední orgány mohou stanovit pracovněprávním předpisem zásady pro vymezení okruhu prací, pro jejichž 
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změně vzhledu přijatého zlata a také k určité výrobní ztrátě, kterou sice zaměstnanec může do 

jisté míry ovlivnit precizností své práce, ale nemůže jí zabránit zcela. Za tohoto stavu tudíž 

dohoda o hmotné odpovědnosti uzavřená mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem není 

platným právním úkonem, a „ přichází k posouzení, zda nevznikla žalovanému odpovědnost 

podle ust. § 172 odst. 1. Zák. práce.
29

 Odvolací soud proto uložil soudu prvního stupně, aby 

prošetřil, zda žalovaný způsobil zaměstnavateli škodu porušením pracovních povinností, 

kterou požaduje zaměstnavatel.  

Městský soud v Brně pak po doplnění řízení rozsudkem ze dne 24. 7. 2003 žalobě opět 

vyhověl a rozhodl, že zaměstnanec je povinen zaměstnavateli uhradit vzniklou škodu i 

s náklady řízení ve výši  375.783,- Kč. Avšak soud prvního stupně setrval na svém názoru 

ohledně zavinění a prokázání výše škody, a ztracené zlato nadále pokládal za hodnotu 

svěřenou k vyúčtování na základě dohody o hmotné odpovědnosti. Vzhledem ke skutečnosti, 

že zaměstnanec neprokázal, že by vzniklá škoda na svěřených hodnotách vznikla zcela nebo 

zčásti bez jeho zavinění, odpovídá za vzniklou škodu v plné výši. 

K odvolání žalovaného Krajský soud v Brně usnesením ze dne 31. 5.2005 rozsudek 

soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu k dalšímu projednávání. Problém nastal 

v situaci, kdy soud prvního stupně nerespektoval předcházející rozhodnutí krajského soudu, 

kde krajský soud vyslovil názor, že zlato jako materiál, se kterým zaměstnanec pracoval, 

nebyl způsobilým předmětem dohody o hmotné odpovědnosti a že dohoda o hmotné 

odpovědnosti na svěřených hodnotách, uzavřená mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 

považuje za neplatnou, a pro tyto skutečnosti připadá v úvahu pouze obecná odpovědnost 

podle § 172 zák. práce. 

Městský soud v Brně nato rozsudkem ze dne 27. 4. 2006 želovanému uložil, aby žalobci 

zaplatil 396.433,50,-Kč s 16% úroky z prodlení od 15. 7. 1994 do zaplacení. Soud z výsledků 

doplněného dokazování dovodil, že bylo nepochybně zjištěno, že došlo ke škodě, když bylo 

ztraceno zlato žalobce o celkové hodnotě 486.160,- Kč, přičemž soud má za to, že žalobce 

prokázal i zavinění žalovaného, který si počínal nezodpovědně, když zlato ponechala bez 

dozoru, přestože měl k dispozici velký a malý trezor, kam zlaté odlitky mohl uložit v době své 

nepřítomnosti na pracovišti, o čemž byl poučen v předložené směrnici, kterou vědomě 

podepsal. I kdyby žalovaný, jak tvrdí nebyl proškolen a nebyl seznámen se směrnicí, kterou 

                                                                                                                                                                                     
výkon je nezbytné uzavření písemné dohody o hmotné odpovědnosti; se zaměstnanci vykonávajícími tyto práce 

je zaměstnavatel povinen dohodu uzavřít. 
29

 § 172 odst. 1. Zák. práce: (1) Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným 

porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 
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podepsal, přes to vše podle názoru soudu prvního stupně odpovídá za obecnou škodu, když 

nebylo zjištěno, že by žalobce nevytvořil žalovanému podmínky, aby mohl řádně plnit své 

pracovní úkoly a zamezit vzniku škody na svěřeném drahém kovu, a nebylo rovněž 

prokázáno, že by žalovaný upozornil zaměstnavatele na to, že by neměl pro výkon svých 

pracovních úkolů nedostatečné pracovní podmínky, které by zabránily vzniku škody. Jelikož 

u obecné odpovědnosti viz. §172 zák. práce není zapotřebí, aby zavinění zaměstnance na 

vzniku škody bylo úmyslné, ale postačí i vědomá nedbalost. Pro stanovení náhrady škody 

soud podle § 179 odst. 2 zákoníku práce určil želovanému uhradit zaměstnavateli v rozsahu 

4,5 násobku jeho průměrného výdělku, tedy celkem 39.433,50,- Kč. 

Městský soud v Brně svým rozsudkem ze dne 17. 7. 2008 žalovanému uložil povinnost 

uhradit žalobci škodu ve výši 4,5 násobku svého průměrného výdělku to je 39.433,50,- Kč. 

Soud prvního stupně vycházel ze závazného právního názoru odvolacího soudu o tom, že 

žalovaný zaviněně porušil základní povinnost zaměstnanců jestli-že nechal 2 kg zlata volně 

ležet na pracovišti a odešel.  

Nakonec však tento rozsudek byl zrušen Nejvyšším soudem ČR a byl předán soudu 

prvního stupně k dalšímu řízení, jelikož soud konstatoval chybu v posuzování případu, kdy 

zlato nebylo posuzováno jako hodnota k vyúčtování, ale přistupovalo se v kauze jako 

k obecné odpovědnosti. Podstatným rozdílem by tedy byla výše náhrady škody, kdy u obecné 

odpovědnosti je maximální výše náhrady 4,5 násobku průměrného výdělku, zatímco u přísněji 

klasifikované zvláštní odpovědnosti za svěřené hodnoty by to v případě individuální 

odpovědnosti bylo v plné výši škody. 

 

4.4 Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů. 

Tento druh odpovědnosti, se zařazuje do zvláštních druhů odpovědnosti, kdy musí být 

naplněny zvláštní podmínky vzniku odpovědnosti za škodu. 

 

4.4.1 Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů – ztráta strojních součástek 

Jako příklad konfliktu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, který se posuzoval § 178 

zák. práce tedy jako odpovědnost za svěřené předměty, lze uvést soudní spor, který počal dne 

2. 4. 2003 u Okresního soudu v Teplicích. 
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Popis konfliktu 

Žalobkyně se domáhala, aby jí žalovaný zaplatil 22 214 Kč s příslušenstvím. Svou žalobu 

odůvodnila tím, že uzavřením dohod o náhradě škody uznal žalovaný částky 543 Kč 1 180 

Kč, 6120 Kč, 4 691 Kč, 6 848 Kč a 3050 Kč. Škoda žalované vznikla v celkové výši 22 397 

Kč za ztrátu výstrojních součástek. 

  

Splnění základních povinností 

Podmínky pro vznik odpovědnosti jsou: 

1. „Vznik škody, a to ve formě ztráty svěřených předmětů, 

2. Písemné potvrzení o převzetí svěřeného předmětu (takto mohou být zaměstnanci 

svěřeny nástroje, ochranné pracovní prostředky a jiné podobné předměty, 

3. Zavinění zaměstnance, které je presumovano (zaměstnanec se však může zprostit 

odpovědnosti zcela, popř. zčásti, jestliže prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti 

bez jeho zavinění).“
30

 

Jak bylo žalobou uvedeno, vznikla jí škoda na základě zaměstnancovy ztráty výstrojních 

pomůcek, v celkové výši 22 397 Kč. Žalující strana doložila dohodu o uznání dluhu, nikoliv 

písemné potvrzení o převzetí svěřených prostředků. Zavinění zaměstnance je potvrzeno. 

 

Náhrada škody 

Budou-li splněny podmínky pro vznik tohoto druhu odpovědnosti, bude zaměstnanec 

povinen uhradit zaměstnavateli škodu v plném rozsahu škody. Prokáže-li zaměstnanec, že 

škoda vznikla zcela nebo z části bez jeho zavinění, může se výše náhrady škody snížit. 

Jelikož nebyla splněna jedna ze základních podmínek pro vznik odpovědnosti za škodu 

za svěřené předměty, nemá tedy žalobce nárok na náhradu škody. 

 

Průběh právního řízení 

Dne 2. 4. 2003 došlo k právnímu řízení u Okresního soudu v Teplicích č. j. 18 C 

156/2002-40, kdy rozsudkem byla žaloba zamítnuta. Ve věci samotné dovodil, že věc je třeba 

                                                           
30

 Srov. Bělina, M. Pracovní právo. C H BECK, 2007, s .359 
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posuzovat podle §178 odst. 1 zák. práce. 
31

 žalobkyně však písemné potvrzení o převzetí 

výstrojních součástek žalovaným nepředložila, zároveň nebyly předloženy návrhy dalších 

důkazů k prokázání odpovědnosti žalovaného v případě jejího posuzování podle § 172 zák. 

práce.
32

 Dohoda o náhradě škody nejsou samostatným zavazovacím důvodem, nezakládají ani 

domněnku o existenci dluhu v době jeho uznání a mají význam je pro posuzování běhu 

promlčecí lhůty. 

K odvolání žalobkyně rozsudkem ze dne 30. 6. 2004 č. j. 12 Co 400/2005-56 z Krajského 

soudu v Ústí nad Labem, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žádný 

z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů odvolacího řízení. Krajský soud vyjádřil souhlas 

s rozsudkem soudu prvního stupně v Teplicích, že odpovědnost žalovaného za ztrátu 

svěřených předmětů není dána, jelikož nebylo předloženo písemné potvrzení o převzetí 

svěřených předmětů, a pro posuzování věci podle obecné odpovědnosti žalobce nedodal 

žádný důkaz o zavinění žalovaného na vzniku škody. 

 

Shrnutí kauzy 

Na základě nepředložení písemného potvrzení o převzetí svěřených pomůcek nebyla 

naplněna základní podmínka pro vznik odpovědnosti za svěřené předměty. Potvrzení o uznání 

dluhu nelze uplatňovat jako nástroj, pro vznik odpovědnosti žalovaného k náhradě vzniklé 

škody. Toto potvrzení má pouze charakter narovnání, a jeho podstata spočívá v počítání času, 

pro lhůtu promlčení.  

 

Postoj Nejvyššího soudu ČR 

Žalobkyně podala dovolání k nejvyššímu soudu ČR, jehož příslušnost dovozovala 

patřičnými ustanoveními občanského soudního řádu. Dovolávala se na řešení otázky, zda 

když žalovaný v daném případě uznal závazek k zaplacení sporné částky a zda v důsledku této 

skutečnosti došlo ke vzniku vyvratitelné právní domněnky o existenci závazku, rozsudky 

                                                           
31

 § 178 odst. 1 zák. práce: (1) Zaměstnanec odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních 

prostředků a jiných podobných předmětů, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení. 
32

 § 172 Obecná odpovědnost: (1) Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil 

zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 

(2) Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany zaměstnavatele, odpovědnost 

zaměstnance se poměrně omezí. 

(3) Zaměstnavatel je povinen prokázat zaměstnancovo zavinění s výjimkou případů uvedených v § 

176 a 178. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakprace/cast2h8.aspx#par176
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakprace/cast2h8.aspx#par176
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakprace/cast2h8.aspx#par178
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soudu prvního a druhého stupně řeší v rozporu s hmotným právem a existující judikaturou. 

Dovolatelka dále dovozovala, že při uzavření dohody o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady 

byly splněny všechny podmínky stanoveny zákonem.  

Bylo shledáno, že soudy prvního a druhého stupně vycházely z konstantní judikatury.  

Bude-li odvolacím soudem vyřčeno, že odpovědnost za svěřené předměty je zcela upravená 

zákoníkem práce a analogie občanského zákoníku nepřipadá v úvahu. Ve věci bylo 

rozhodnuto v souladu s hmotným právem a s ustálenou judikaturou soudů, na níž dovolací 

soud nemá důvod nic měnit.   

Z uvedeného je zřejmé, že napadený rozsudek odvolacího soudu o věci samotné nemá 

zásadní význam po právní stránce, a že tedy proti němu není dovolání přípustné. 
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5.   SHRNUTÍ 

Při zpracování této práce jsem pochopila, jak problematické téma odpovědnosti 

zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli může být. Jde o zdlouhavý proces 

dokazování, ověřování, odborných posuzování, odvolávání a dovolávaní se, kdy se 

z jednotlivých soudních procesů mohou stát několikaleté soudní tahanice. 

Ve své práci jsem se snažila vystihnout povinné náležitosti, které musí zaměstnavatel 

jako žalující strana dokázat, aby prokázal zaměstnancovu odpovědnost za škodu a byl mu tak 

uznán nárok na náhradu škody. U každého druhu odpovědnosti jsou zákonné podmínky 

vzniku odpovědnosti, které pokud nejsou splněny, znemožňují zaměstnavateli uplatnit nárok 

na odškodnění.  

5.1 Obecná odpovědnost 

Základními předpoklady vzniku obecné odpovědnosti jsou: vznik škody na straně 

zaměstnavatele, porušení pracovních povinností ze strany zaměstnance, příčinná souvislost 

mezi vznikem škody a porušením právních povinností zaměstnance a zavinění zaměstnance.  

V prvním uvedeném příkladu na obecnou odpovědnost (vice kapitola č. 4.1.1), kdy byl 

zaměstnanci odcizen služební automobil po té, co zapomněl klíče od vozu v igelitové tašce na 

chodníku před domem, se zaměstnavateli povedlo prokázat veškeré podmínky pro vznik 

škody. Jelikož se zaměstnavatel a zaměstnanec předem domluvili, že svěřené auto bude 

zaměstnanec po skončení pracovní doby parkovat v místě svého bydliště, dá se odvoz vozidla 

včetně jeho uložení považovat v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. Zaměstnanec 

se dopustil porušením právních povinností, když nezabezpečil klíče od automobilu. Kdyby 

některý z těchto faktů zaměstnavatel neprokázal, nebyly by splněny podmínky pro vznik 

odpovědnosti, a zaměstnavateli by tak nevznikl nárok na náhradu škody.   

Podle zákonem stanovených limitů, by žalobci náležel nárok na náhradu škody ve výši 

maximálně 4,5 násobku průměrného měsíčního výdělku, avšak pokud by bylo prokázáno, že 

zaměstnanec byl pod vlivem návykových látek, tento limit neplatí. Pokud by zaměstnavatel 

prokázal, že zaměstnanec úmyslně zanechal tašku s klíči na chodníku, mohl by vyžadovat 

celou výši vzniklé škody.  V tomto případě se však nepodařilo prokázat úmyslné zavinění, a 

ani že by zaměstnanec byl pod vlivem návykových látek. A jelikož soud neshledal žádné 

okolnosti pro snížení tohoto limitu, byl zaměstnavateli uznán nárok na náhradu škody ve výši 
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4,5 násobku zaměstnancova průměrného výdělku, což nakonec činilo celkovou částku 

175 670 Kč. 

V druhém uvedeném příkladu (více kapitola č. 4.1.2) se zaměstnavateli nepovedlo 

prokázat jeden ze základních předpokladů pro vznik odpovědnosti, a sice zaviněné porušení 

právních povinností ze strany zaměstnance. Soud se na základě odborného posudky znalkyň, 

které tvrdily, že žalovaný nemohl předvídat svou aktuální zdravotní stránku, a že se jednalo o 

první takovou to nevolnost. I když se žalobce dovolával na skutečnost, že žalovaný 

v protokole o nehodě přiznal, že si je vědom zavinění dopravní nehody, kvůli jeho špatnému 

zdravotnímu stavu. Nebyl v tomto případě úspěšný a neměl tedy právo na náhradu škody.  

Pokud zaměstnavatel chce být úspěšný při uplatňování svých nároků, musí nejprve 

dokázat existenci předpokladů vzniku odpovědnosti uvedených zákonem. Když se mu podaří 

prokázat všechny 4 podmínky pro vznik odpovědnosti, náleží mu pak náhrada škody. Výše 

náhrady je ovlivňována různými faktory, jako je druh zavinění, zda ke škodě došlo, když byl 

zaměstnanec pod vlivem omamných látek, a dále limity stanovených zákonem, a existencí 

zvláštního zřetele. 

5.2 Zvláštní druhy odpovědnosti- odpovědnost za nesplnění povinnosti 

k odvrácení škody 

Je druhem odpovědnosti, kdy zaměstnanec neupozornil na hrozící hrozbu vzniku škody, 

ani nikterým způsobem nezakročil proti škodě, ačkoliv by takové jednání zabránilo vzniku 

škody. Základními předpoklady pro vznik této odpovědnosti jsou: vznik škody na straně 

zaměstnavatele, porušení prevenční povinnosti upozornit na hrozící škodu, popř. proti ní 

zakročit, příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením prevenční povinnosti, resp. 

Skutečnost, že splnění prevenční povinnosti by došlo k odvrácení škody, zavinění 

zaměstnance, které musí být alespoň ve formě vědomé nedbalosti, skutečnost, že škodu nelze 

uhradit jiným způsobem. 

Výše náhrady škody nesmí překročit zákonem stanovenou výši trojnásobku průměrného 

měsíčního výdělku. 

Ve své práci jsem uvedla jeden rozsudek na tento druh odpovědnosti ( více Kapitola č. 

4.2.1), kdy se zaměstnanci povedlo prokázat veškeré předpoklady pro vznik odpovědnosti. 

Soudem byl zaměstnavateli uznán nárok na náhradu škody ve výši trojnásobku měsíčního 

výdělku zaměstnance, což je nejvyšší zákonný limit. 



41 
 

Pokud by se zaměstnavateli nepovedl prokázat, byť jen jeden předpoklad pro vznik této 

odpovědnosti, neměl by nárok na náhradu škody. 

5.3 Zvláštní druh odpovědnosti - Odpovědnost za schodek na svěřených 

hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat 

Jde o kvalifikovanou odpovědnost zaměstnance, kdy je zaměstnanci umožněna 

manipulace s hodnotami, které vyžadují zvýšenou pozornost odpovědné osoby. Základními 

předpoklady pro vznik této odpovědnosti jsou vzniklá škoda ve formě schodku na svěřených 

hodnotách, je prokázáno zavinění zaměstnanec, a musí být uzavřená dohoda o hmotné 

odpovědnosti. Bez těchto základních podmínek není možno uplatňovat nárok na náhradu 

škody za takovouto škodu. 

Co se výše náhrady týče, je podstatné rozlišovat individuální hmotnou odpovědnost, kdy 

je zaměstnanec povinen uhradit škodu v plné výši, a společnou odpovědnost, kdy se podíl 

náhrady určuje podle poměru dosažených výdělků odpovědných zaměstnanců. Také u této 

odpovědnosti může soud svým rozhodnutím náhradu škodu přiměřeně snížit z důvodu 

zvláštního zřetele. 

 V prvním příkladu na druh této odpovědnosti (více kapitola č. 4.3.1) jsem popsala 

rozsudek, kdy byl zaměstnavatel úspěšný a dokázal prokázat základní předpoklady pro vznik 

odpovědnosti konkrétně: vznik škody ve formě schodku na svěřených hodnotách v tomto 

případě za finanční prostředky v celkové hodnotě 1 710 837 Kč. Zároveň doložil písemnou 

dohodu o hmotné odpovědnosti, kterou zaměstnanec podepsal dne 1. 1. 1992. A prokázal 

zavinění zaměstnance, když opustil automobil, aniž by jej uzamkl, a znemožnil tak třetím 

osobám odcizení kufříku s penězi. Pokud by tyto fakta nebyl schopen prokázat, neměl by 

šanci uspět uplatňování nároku na náhradu výše škody. 

Současně jsem na tomto příkladě demonstrovala rozhodnutí soudu o snížení výše náhrady 

na polovinu částky z titulu zvláštního zřetele. 

V dalším příkladu tohoto druhu odpovědnosti (více kapitola č. 4.3.2) je uveden rozsudek, 

kdy soud prvního a druhého stupně zpochybnil jeden ze základních předpokladů pro vznik 

odpovědnosti a to zavinění zaměstnankyně. Žalobkyně nebyla schopná prokázat, že vznik 

schodku nastal v době, kdy s ní zaměstnankyně byla ještě v platném pracovním poměru, a 

nesla odpovědnost za tyto hodnoty. Na základě tohoto rozhodnutí soudu prvního a druhého 

stupně, by pak zaměstnavatelka neměla nárok na náhradu škody. Avšak toto rozhodnutí na 
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základě dovolání žalobkyně bylo Nejvyšším soudem ČR konstatováno jako nesprávné, a 

vráceno k dalšímu řízení. 

5.4 Zvláštní druh odpovědnosti- odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů 

 Je zvláštním druhem odpovědnosti, kdy zaměstnanec odpovídá za svěřené předměty, kdy 

základním předpoklady vzniku odpovědnosti je vznik škody, písemné potvrzení o převzetí 

svěřeného předmětu a zavinění zaměstnance.  

Prokáže-li zaměstnanec, že ztráta vznikla zcela nebo z části bez jeho zavinění, může se 

odpovědnosti za ztrátu svěřených prostředků zprostit zcela, nebo zčásti.  

Výše náhrady škody je stanovená v plné výši, avšak může být soudem snížená z titulu 

zvláštního zřetele. 

V práci jsem uvedla jeden rozsudek týkající se tohoto druhu odpovědnosti (více kapitola 

č. 4.4.1), kdy zaměstnanec nebyl konstatován jako odpovědný a zaměstnavatelce tak nevznikl 

nárok na náhradu škody. I když žalobkyně prokázala vznik škody v podobě ztracených 

součástek, nebyla schopná doložit písemné potvrzení o převzetí svěřených součástek.  

Tímto nebyl naplněn jeden ze základních předpokladů pro vznik škody, a zaměstnanec 

nebyl shledán odpovědným, a zaměstnavatelce nevznikl nárok na náhradu škody. Aby byl 

nárok zaměstnavatelky uznán, a náležela jí náhrada škody, musela by v tomto případě doložit 

prohlášení o převzetí předmětů, a tím by byly podmínky pro vznik odpovědnosti splněny. 

 

Aby zaměstnavateli byl uznán nárok na náhradu škody, musí dokázat zaměstnancovu 

odpovědnost. To dokáže tím, že prokáže splnění základních předpokladů pro vznik 

odpovědnosti. Tyto předpoklady se liší podle druhu odpovědnosti, a podle druhů 

odpovědnosti jsou také zákonem stanoveny horní limity pro náhradu škody.  



43 
 

 

6.    ZÁVĚR 

Tato práce slouží ke snadnému pochopení principu odpovědnosti zaměstnance za škodu, 

jejich základních předpokladů pro vznik a stanovení výše náhrady za škody.  První teoretická 

část byla zaměřená na vystihnutí podstaty odpovědnosti a škody jak stanovuje zákon a 

odborná literatura.  

V druhé teoretické části byly konstatovány odlišnosti jednotlivých druhů odpovědnosti 

jako obecné odpovědnosti, tak odpovědnosti zvláštní (odpovědnosti za nesplnění povinností, 

odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů a odpovědnost za hodnoty, které je zaměstnanec 

povinen vyúčtovat). U každého druhu odpovědnosti byly napsány jednotlivé předpoklady pro 

vznik odpovědnosti a uvedeny limity pro stanovení výše náhrady škody. 

Hlavním cílem této práce bylo popsat podstatu odpovědnosti zaměstnance za škody 

v pracovně-právním vztahu z teoretického hlediska a její demonstrativní znázornění na 

konkrétních případech konfliktů zaměstnanec- zaměstnavatel z praxe. Cílem bude vystihnutí 

jednání počínání zaměstnavatele a zaměstnance při uplatňování odpovědnosti zaměstnance za 

škodu a stanovení výše její náhrady. V podstatě tedy vystihnout to, co zaměstnavatel musí 

prokázat, aby za škodu byl odpovědný dotyčný zaměstnanec, a náležela mu nárok náhrady 

škody, a naopak co musí zaměstnanec udělat, aby byl odpovědnosti zproštěn, či mu byla 

náhrada škody snížená vzhledem k okolnostem, které to umožňují. Tohoto cílu jsem se snažila 

dosáhnout porovnáním základních podmínek uvedených v zákoně a rozborem jednotlivých 

soudních rozsudků. U každého uvedeného příkladu z praxe jsem nastínila základní problém 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, popsala základní podmínky vzniku odpovědnosti, 

stručně popsala průběh právního řízení, uvedla stanovenou výši náhrady škody s případnými 

soudními omezeními a v případě dovolání k Nejvyššímu soudu ČR je zde uveden také jeho 

postoj.  

Cíle jsem se snažila dosáhnout uvedením odlišných rozhodnutí soudu, ať už kdy 

zaměstnanec byl odpovědný za škodu, a když byl žalovaný odpovědnosti zprostěn zcela 

popřípadě z části. Toho se mi povedlo docílit u příkladů obecné odpovědnosti.  

U odpovědnosti za nesplnění povinností k odvrácení škody, se mi podařilo uvést jeden 

konkrétní případ. 
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U odpovědnosti za hodnoty svěřené zaměstnanci, který je povinen hodnoty vyúčtovat, 

jsem doložila 3 názorné příklady řešení odpovědnosti. Krom toho, kdy v jednom případě byl 

zaměstnanec žaloby zprostěn a kdy byl soudem uznaný jako odpovědný, jsem zde také přidala 

případ, kdy se odpovědnost měnila z druhu obecné odpovědnosti na odpovědnost za svěřené 

hodnoty. Chtěla jsem tím tak ukázat, jak podobné jednotlivé odpovědnosti jsou, a že velmi 

často záleží na detailech, aby byla odpovědnost soudem uznaná či nikoliv. 

U odpovědnosti za ztrátu svěřených prostředků, jsem doložila příklad konfliktu mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, kdy se zaměstnavateli nepovedla prokázat jedna ze 

základních předpokladů vzniku odpovědnosti.  

Díky spolupráce s advokátní kanceláří jsem měla možnost hlouběji pochopit princip 

odpovědnosti zaměstnance za škodu. Pochopila jsem, že s rostoucími pravomocemi 

zaměstnanců při plnění pracovních úkolů přichází i patřičná odpovědnost za jejich jednání. 

Zároveň jsou zaměstnanci chráněni, aby škoda, která vznikla třeba neúmyslným jednáním, 

nezapříčinila ohrožení jejich životní existence.  
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