
1. Vylouãení odpovûdnosti
zamûstnance za ‰kodu
zpÛsobenou tfietí osobû

§ 250 zák. práce

Zamûstnanec, kter˘ pfii v˘konu své-
ho zamûstnání zpÛsobí poru‰ením povin-
nosti z pracovního pomûru ‰kodu cizímu
podniku nebo jiné tfietí osobû, odpovídá
jen svému zamûstnavateli, a to v rozsahu
a za podmínek zák. ã. 71/1958 Sb.1

Rozhodnutí Nejvy‰‰ího soudu ze dne
21. 5. 1960, sp. zn. 4 Cz 48/60

R 46/60

2. Odpovûdnost zamûstnance 
za ‰kodu zpÛsobenou 
tfietí osobû

§ 250 zák. práce

Zásady, podle nichÏ zamûstnanec,
kter˘ pfii v˘konu svého zamûstnání
zpÛsobí poru‰ením povinnosti z pra-
covního pomûru ‰kodu cizímu podniku
nebo jiné tfietí osobû, odpovídá jen své-
mu zamûstnavateli, nelze pouÏít v pfií-
padû, kdy jde o vyboãení zamûstnance
z povinností vypl˘vajících z pracovní-
ho pomûru.

Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad
Labem ze dne 9. 2. 1961, sp. zn. 11 Co 28/61

R 57/61

3. Souvislost poru‰ení povinností
zamûstnance s plnûním jeho
pracovních úkolÛ

§ 250, 274 zák. práce

Pri zodpovednosti za ‰kodu spôsobenú
zavinen˘m poru‰ením povinností z pra-
covného pomeru v súvislosti s plnením
pracovn˘ch úloh nejde o akúkoºvek, te-
da aj len nepriamu súvislosÈ, ale o pria-
mu súvislosÈ.

Ak pracovníci Ïalobcu oslavovali
v sklade predajne vyplatenie odmeny za
dobré umiestnenie v súÈaÏi predajní
o najlep‰iu v˘zdobu v˘loh, priãom do‰lo
k poÏiaru, keì Ïalovaná zabudla vypnúÈ
pred opustením miestnosti elektrick˘
r˘chlovariã, na ktorom varila pre úãastní-
kov oslavy kávu, nie je moÏné – pokiaº ide
o konanie Ïalovanej – hovoriÈ o zavine-
nom poru‰ení povinností z pracovného
pomeru v priamej súvislosti s plnením
pracovn˘ch úloh.

Rozhodnutí Nejvy‰‰ího soudu ze dne
28. 1. 1969, sp. zn. 6 Cz 89/68

R 65/69

4. Meze plnûní pracovních úkolÛ
zamûstnancem a pfiímé souvislosti
s ním

§ 250, 273, 274 zák. práce

Z mezí plnûní pracovních úkolÛ a pfií-
mé souvislosti s ním nevyboãuje taková

Vklad
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A. ODPOVùDNOST ZAMùSTNANCE ZA ·KODU

I. OBECNÁ ODPOVùDNOST

1 Nyní v rozsahu a za podmínek uveden˘ch v § 250, § 251 odst. 2, § 261 a § 257 zák. práce.



ãinnost pracovníka, která nepostrádá
místní, ãasov˘ a vûcn˘ (vnitfiní úãelov˘)
vztah k plnûní pracovních úkolÛ. Uve-
dená kritéria nemají ov‰em stejn˘ v˘-
znam; rozhodující je vûcn˘ (vnitfiní
úãelov˘) vztah, tj. vztah ãinnosti, jíÏ
byla zpÛsobena ‰koda, k pracovním
úkolÛm. V podstatû jde o to, zda pfii
ãinnosti, jíÏ byla zpÛsobena ‰koda, sle-
doval pracovník z objektivního i sub-
jektivního hlediska plnûní pracovních
úkolÛ.

Stanovisko b˘valého Nejvy‰‰ího soudu
âSSR ze dne 18. 11. 1970, sp. zn. Cpj 87/70

R 55/71, s. 156–157

5. Odpovûdnost zamûstnance 
za ‰kodu vzniklou zamûstnavateli
zaplacením pokuty uloÏené
orgánem bezpeãnosti práce

§ 250 zák. práce

V pfiípadû posouzení dÛvodnosti Ïa-
loby organizace, která se domáhá vÛãi
pracovníkovi náhrady ‰kody, jeÏ jí vznik-
la zaplacením pokuty uloÏené orgánem
bezpeãnosti práce, je tfieba se v rámci
zji‰Èování pfiedpokladÛ odpovûdnosti za
‰kodu u Ïalovaného pracovníka zab˘vat
zejména tím, zda k jeho povinnostem
patfiilo napfi. provádûní pravideln˘ch
revizí bezpeãnosti práce, zda k záva-
dám shledan˘m orgánem bezpeãnosti
práce skuteãnû do‰lo (vzniknou-li o tom
pochybnosti), zda mohl Ïalovan˘ pra-
covník sám provést nebo zajistit opra-
vy revidovan˘ch zafiízení a zda kromû
Ïalovaného pracovníka odpovídá za
vzniklou ‰kodu pfiípadnû i dal‰í jin˘
pracovník. ZdÛvodnûní Ïalobního ná-
vrhu tím, Ïe Ïalovan˘ pracovník odpo-

vídá za ‰kodu „ve znaãné mífie“, je ne-
postaãující.

Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne
28. 11. 1989, sp. zn. 6 Cz 37/89

R 2/92

6. Povaha otázky pfiíãinné
souvislosti mezi poru‰ením právní
povinnosti a vznikem ‰kody

§ 250 zák. práce

Otázka pfiíãinné souvislosti mezi jed-
náním nebo opomenutím ‰kÛdce a vzni-
kem ‰kody je otázkou skutkovou, nikoli
právní.

Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne
21. 2. 2002, sp. zn. 21 Cdo 300/2001

SRNS, svazek ã. 14, s. 94

Z odÛvodnûní:

Podle § 172 odst. 1 zák. práce2 zamûst-
nanec odpovídá zamûstnavateli za ‰kodu,
kterou mu zpÛsobil zavinûn˘m poru‰ením
povinností pfii plnûní pracovních úkolÛ ne-
bo v pfiímé souvislosti s ním.

Pfiedpoklady vzniku odpovûdnosti za-
mûstnance vÛãi zamûstnavateli za ‰kodu
zpÛsobenou pfii plnûní pracovních úkolÛ ve
smyslu citovaného ustanovení jsou poru‰ení
pracovních povinností zamûstnancem, zavi-
nûní zamûstnance ve vztahu k tomuto poru-
‰ení pracovní povinnosti, vznik ‰kody a pfií-
ãinná souvislost mezi zavinûn˘m poru‰ením
pracovních povinností a vznikem ‰kody. Ke
vzniku povinnosti k náhradû ‰kody je zapo-
tfiebí, aby v‰echny pfiedpoklady byly splnûny
souãasnû; chybí-li kter˘koliv z nich, nárok,
a tedy ani povinnost k zaplacení, nevzniká.
V fiízení o náhradu ‰kody podle § 172 zák.

Odpovûdnost zamûstnance za ‰kodu
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2 Nyní podle § 250 odst. 1 zák. práce.



práce3 má Ïalobce (zamûstnavatel) procesní
povinnost tvrdit (srov. § 101 odst. 1 o. s. fi.)
a posléze i prokázat (srov. § 120 odst. 1 a 3
o. s. fi.) v‰echny uvedené pfiedpoklady po-
tfiebné pro vznik povinnosti k náhradû ‰kody.

O vztah pfiíãinné souvislosti se jedná
tehdy, vznikla-li ‰koda následkem zavinû-
ného poru‰ení pracovních povinností za-
mûstnancem (tj. bez zavinûného poru‰ení
povinnosti zamûstnancem by ‰koda ne-
vznikla tak, jak vznikla). Z hlediska naplnû-
ní pfiíãinné souvislosti jako jednoho z pfied-
pokladÛ odpovûdnosti za ‰kodu nemÛÏe
staãit pouhé pfiipu‰tûní moÏnosti vzniku
‰kody v dÛsledku zavinûného poru‰ení po-
vinnosti zamûstnancem, n˘brÏ musí b˘t ta-
to pfiíãinná souvislost najisto postavena. Za-
vinûné poru‰ení pracovních povinností
zamûstnancem nemusí b˘t jedinou pfiíãinou
vzniku ‰kody; musí v‰ak b˘t jednou z pfií-
ãin, a to pfiíãinou dÛleÏitou, podstatnou
a znaãnou. Pfii fie‰ení otázky pfiíãinné sou-
vislosti mezi jednáním nebo opomenutím
zamûstnance a vznikem ‰kody nejde o otáz-
ku právní, n˘brÏ o otázku skutkovou, jeÏ
nemÛÏe b˘t fie‰ena obecnû, ale pouze v kon-
krétních souvislostech. Postup pfii zji‰Èování
pfiíãinné souvislosti spoãívá v tom, Ïe ‰kodu
je tfieba vyjmout z její v‰eobecné souvislos-
ti a zkoumat ji izolovanû, pouze z hlediska
jejích pfiíãin. ProtoÏe pfiíãinná souvislost je
zákonitostí pfiírodní a spoleãenskou, jde
o hledání jevu, kter˘ ‰kodu vyvolal. Z celé-
ho fietûzce v‰eobecné pfiíãinné souvislosti
(kaÏd˘ jev má svou pfiíãinu, zároveÀ v‰ak je
pfiíãinou jiného jevu) je tfieba sledovat jen ty
pfiíãiny a následky, které jsou dÛleÏité pro
odpovûdnost za ‰kodu.

ProtoÏe v pfiípadû odpovûdnosti za
‰kodu podle § 172 zák. práce4 jde o odpo-
vûdnost za zavinûné poru‰ení povinností,

je tfieba vÏdy téÏ zkoumat (a prokazovat)
zavinûní jednajícího zamûstnance, jeÏ je
definováno jako psychick˘ vztah ‰kÛdce
k vlastnímu protiprávnímu jednání a ke
‰kodû jako jeho následku. Aby se mohlo
jednat o fietûzec pfiíãin a následkÛ, v nûmÏ
uvozující pfiíãina (pÛvodní protiprávní jed-
nání) je zároveÀ i pfiíãinou následku na
konci fietûzce, je nezbytná pfiítomnost zavi-
nûní (alespoÀ ve formû nedbalosti) ve v‰ech
fázích fietûzce pfiíãin a následkÛ.

7. ·koda zpÛsobená zavinûn˘m
poru‰ením povinností zamûstnance

§ 250, 257 zák. práce

·koda ve smyslu ustanovení § 172
a § 179 zák. práce5 není pouh˘m souhr-
nem ztrát, které vznikly zamûstnavateli
ãinností zamûstnance, n˘brÏ jen tou ma-
jetkovou újmou, která je dÛsledkem kon-
krétního poru‰ení pracovních povinností
a je s tímto poru‰ením pracovních povin-
ností v pfiíãinné souvislosti.V pfiípadû ob-
jektivní kumulace více ‰kodních událostí
je tfieba zkoumat splnûní pfiedpokladÛ
odpovûdnosti zamûstnance za ‰kodu
v kaÏdém ‰kodním pfiípadû zvlá‰È.

Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne
13. 8. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1111/2001

SoJ ã. 10/02, s. 794 

Z odÛvodnûní:

Z principu obecné odpovûdnosti za-
mûstnance za ‰kodu podle ustanovení § 172
odst. 1 zák. práce6 vypl˘vá, Ïe zamûstnanec
odpovídá jen za tu ‰kodu, kterou pfii plnûní
pracovních úkolÛ nebo v pfiímé souvislosti
s ním zavinûn˘m poru‰ením pracovních

Obecná odpovûdnost
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3 Nyní podle § 250 zák. práce.
4 Nyní podle § 250 zák. práce.
5 Nyní ve smyslu ustanovení § 250 a § 257 zák. práce.
6 Nyní podle ustanovení § 250 odst. 1 zák. práce.



povinností skuteãnû zpÛsobil. Pfiedpokla-
dem pro vznik odpovûdnosti zamûstnance
za ‰kodu podle citovaného ustanovení je
tedy poru‰ení povinnosti zamûstnancem,
vznik ‰kody, pfiíãinná souvislost mezi po-
ru‰ením povinnosti a vznikem ‰kody a za-
vinûní na stranû zamûstnance. 

Odvolací soud v posuzovaném pfiípadû
dovodil, Ïe Ïalobce poru‰il svou povinnost
pfii plnûní pracovních úkolÛ tím, Ïe „stor-
noval 23 smluv“, neboÈ „v rozporu s vÛlí
svého zamûstnavatele“ pfiistoupil na „pfií-
kaz od podniku T.“, a Ïe svou povinnost
poru‰il úmyslnû, protoÏe „dÛvodem ke
stornování smlouvy bylo, aby sám získal
obchodní pfiípady“.

Povinnosti pracovnûprávního charakteru
jsou stanoveny zamûstnanci právními pfied-
pisy, pracovním fiádem, pracovní smlouvou,
popfi. (dÛslednû vzato) pokyny vedoucích
zamûstnancÛ, ktefií jsou oprávnûni na jed-
notliv˘ch stupních fiízení stanovit a ukládat
podfiízen˘m zamûstnancÛm pracovní úko-
ly, organizovat, fiídit a kontrolovat jejich
práci a dávat jim k tomuto úãelu závazné
pokyny. Protiprávnost na stranû zamûst-
nance je objektivnû existující rozpor mezi
urãit˘m jednáním (opomenutím urãitého
jednání) zamûstnance a stanovenou právní
povinností (stanoven˘m pravidlem chová-
ní). Protiprávnost je objektivním stavem,
kter˘ je nebo není dán, kter˘ mÛÏe a ne-
musí b˘t zpÛsoben zavinûním zamûstnan-
ce, jeho existence sama o sobû – jinak fieãe-
no – není závislá na subjektivním vztahu
zamûstnance ke svému chování, které se pfií-
ãí stanoven˘m pravidlÛm chování, a k ná-
sledkÛm tohoto chování – ‰kodû. Odvolací
soud dospívá k závûru, Ïe Ïalovan˘ poru‰il
svou právní povinnost tím, Ïe „stornoval
23 smluv“, aniÏ objasnil, jakou faktickou
(skutkovou) a právní situaci zmínûné „stor-
nování“ zahrnuje, se kter˘m právem stano-

ven˘m pravidlem chování je zji‰tûn˘ postup
Ïalovaného v rozporu a jak˘mi úvahami se
fiídil, dovodil-li, Ïe „dÛvodem ke stornování
smlouvy bylo, aby sám získal obchodní pfií-
pady“. Neuvádí rovnûÏ, z ãeho vycházel pfii
svém závûru, Ïe „majetkov˘ prospûch vy-
ãíslen˘ obchodním rozpûtím“ (souhrnem
obchodního rozpûtí ve 23 obchodních pfií-
padech) u‰el Ïalobci právû v pfiíãinné sou-
vislosti s protiprávním jednáním Ïalované-
ho; odÛvodnûní rozsudku odvolacího soudu
v tomto smûru naprosto nevyhovuje poÏa-
davkÛm vypl˘vajícím z ustanovení § 211
a § 157 odst. 2 o. s. fi. Uveden˘ závûr odvo-
lacího soudu proto nemohl b˘t v dovolacím
fiízení pro nedostatek dÛvodÛ pfiezkoumán.

Pfii vzniku odpovûdnosti zamûstnance
za ‰kodu musí b˘t splnûny v‰echny pfied-
poklady odpovûdnosti za ‰kodu souãasnû;
je proto nezbytné, aby také ve vztahu ke
kaÏdé jednotlivé ‰kodû byly splnûny pfied-
poklady vzniku odpovûdnosti za ‰kodu, te-
dy vznik ‰kody, poru‰ení povinnosti, pfiíãin-
ná souvislost mezi vznikem ‰kody a tímto
poru‰ením povinnosti a zavinûní zamûst-
nance. JiÏ z toho vypl˘vá, Ïe ‰koda ve
smyslu § 172 a 179 zák. práce7 nemÛÏe b˘t
pouh˘m souhrnem ztrát, které vznikly za-
mûstnavateli ãinností zamûstnance, ale Ïe
‰koda v tomto smyslu je vÏdy jen tou ma-
jetkovou újmou, která je dÛsledkem kon-
krétního poru‰ení pracovních povinností
a s tímto poru‰ením pracovních povinností
je v bezprostfiední pfiíãinné souvislosti.
I kdyÏ v posuzované vûci mûlo b˘t 23 zaká-
zek spoleãnosti T., B. z., ‰. p., „stornováno“
dne 25. 1. 1993 „na v˘slovn˘ pfiíkaz“ toho-
to podniku, jednalo se o obchodní pfiípady
zpracované jednotlivû „v prÛbûhu roku
1992“. Proto bylo tfieba pfiihlédnout k tomu,
Ïe se mohly naplÀovat odchylnû i pfiedpo-
klady odpovûdnosti Ïalovaného za pfiípad-
nou ‰kodu, a jejich splnûní tudíÏ pfiíslu‰elo
zkoumat v kaÏdém pfiípadû zvlá‰È.

Odpovûdnost zamûstnance za ‰kodu
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7 Nyní ve smyslu § 250 a 257 zák. práce.



8. Zavinûní zamûstnance

§ 250 zák. práce

Zavinûní lze charakterizovat jako
psychick˘ vztah jednajícího ke svému
jednání, které je protiprávní, a ke ‰kodû
jako následku takového jednání. Zavinû-
ní ve formû úmyslu (úmyslné zavinûní) je
dáno tehdy, jestliÏe jednající vûdûl, Ïe
‰kodu mÛÏe zpÛsobit a chtûl ‰kodu zpÛ-
sobit (úmysl pfiím˘), nebo tehdy, kdyÏ
jednající vûdûl, Ïe ‰kodu mÛÏe zpÛsobit,
a pro pfiípad, Ïe ji zpÛsobí, byl s tím sro-
zumûn (úmysl nepfiím˘). Zavinûní ve for-
mû nedbalosti (nedbalostní zavinûní) je
dáno tehdy, jestliÏe jednající vûdûl, Ïe
‰kodu mÛÏe zpÛsobit, ale bez pfiimûfie-
n˘ch dÛvodÛ spoléhal, Ïe ji nezpÛsobí
(nedbalost vûdomá), nebo tehdy, jestliÏe
jednající nevûdûl, Ïe ‰kodu mÛÏe zpÛso-
bit, aã o tom vzhledem k okolnostem
a k sv˘m osobním pomûrÛm vûdût mûl
a mohl (nedbalost nevûdomá).

Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne 5. 2.
2004, sp. zn. 21 Cdo 1059/2003

SRNS, svazek ã. 28, s. 268

9. Obecná odpovûdnost
zamûstnance za ‰kodu vzniklou
schodkem na svûfien˘ch hodnotách

§ 250 zák. práce

I kdyÏ zamûstnanec nepfievzal hmot-
nou odpovûdnost za svûfiené hodnoty9

podniku, nelze vylouãit jeho obecnou od-
povûdnost za vznikl˘ schodek na tûchto
hodnotách. Je tedy tfieba i v takovém
pfiípadû zjistit v˘‰i schodku a objasnit,
jak zamûstnanec plnil své povinnosti pfii

provádûní pracovních úkolÛ, a to napfi.
pfii pfiejímání zboÏí, pfii jeho skladování,
pfii jeho zaji‰tûní pfied moÏn˘m po‰koze-
ním nebo odcizením, pfii vedení adminis-
trativy provozovny, pfii odesílání trÏeb
atd.

Rozhodnutí Krajského soudu v Praze
ze dne 11. 11. 1959, sp. zn. 21 Co 737/59

R 32/60

10. Odpovûdnost zamûstnance 
za ‰kodu vzniklou neoprávnûn˘mi
v˘platami

§ 250 zák. práce

Vedoucí oddûlení práce a mzdy, do
jehoÏ funkãní náplnû nespadá kontrola
pfiítomnosti zamûstnancÛ na pracovi‰ti,
neodpovídá za ‰kodu vzniklou podniku
tím, Ïe zamûstnancÛm byla neoprávnû-
nû vyplácena odmûna za práci pfiesãas.

Rozhodnutí Nejvy‰‰ího soudu ze dne
27. 10. 1962, sp. zn. 2 Cz 73/62

R 10/63

Z odÛvodnûní:

Krajsk˘ soud shledal poru‰ení závazku
Ïalovaného v tom, Ïe Ïalovan˘ pfii v˘konu
své funkce vedoucího oddûlení práce a mzdy
se dopustil nedbalosti, která mûla za násle-
dek vznik ‰kody. Krajsk˘ soud se v‰ak
v této souvislosti mûl zab˘vat dal‰í otáz-
kou, zda Ïalovan˘ mohl pfiedvídat ‰kodlivé
následky, zejména, Ïe stráÏní, jimÏ mûla
b˘t vyplácena odmûna ve v˘‰i jedné tfiia-
dvacetiny celkového v˘dûlku dosaÏeného
v pravidelné pracovní dobû 46 hodin t˘dnû,
budou si i nadále zvy‰ovat poãet odpraco-

Obecná odpovûdnost
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8 Pouze právní vûta. Text odÛvodnûní rozsudku je pfiístupn˘ na internetov˘ch stránkách Nejvy‰‰ího soudu pod
adresou: www.nsoud.cz.
9 Nyní jde o odpovûdnost k ochranû hodnot svûfien˘ch zamûstnanci k vyúãtování.


