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V dnešní
těŽkéekonomické
sjtuacise zdá býti státedůteŽitějším
dobře znát pra.
pracovního
poměru,a to jak ze stranyzaměstnavatele'
vjdlarušení
tak ze stranyza.
městnance.
Nejvyšší
republiky
zejména
soudČeské
svýmvýkladenn
tato pravidla
stran
pro okamŽité
pracovního
poměrupravidelně
výpovědních
důvodů
čidůvodů
zrušení
vyktádáa vyjasňuje.

Úvoorm

jakozaměstnanec
případě
Žatovaný
mzdu
V předktádaném
nedostaI
svoulednovou
vevýplatním
k 15. únoru2009,ale ažk1'5.březnu2009.Mezitím
termínu
se pokusil
poměrke dnj 20. března2009'přičemž
(zazrušitpracovní
okamžitě
sdětitžatobkyni
městnavateli),Že ,,serozhodLokamžitězrušitpracovnípoměť,,a Že ,,důvodem
k okapracovního
poněruje, žedne 16' února2009 upozorniL
mžitému
zrušení
zaměstnavatele (žalobkyni)na porušení
9 96 zókoníkupróce a poskytlmu patndďidennílhůtuna
odstraněnískutkovépodstatynaplněnéporušením
š 96 zákoníkupróce,,, ovšem,,do
j. března2009 se tok nestaLoa oni nebyloficíólnícestouvyrozuměn,
pročk tétosituaci došlo,,.
(zaměstnavatel)
přípisuohradilas námitkou,
Ža|.obkyně
žeje nese protidanému
jasnýa hlavněŽe poŽadovanou
mzduuhradilavčasv termínu
splatnosti.
Jetikož
byta
neúspěšná'
ale vytrvalá.věc se nakonecdostalaažk Nejvyššímu
soudu.

pŘroNEJVYšŠÍM
ŘÍzrnÍ
SPRÁVNÍM
soUDEM
V BRNĚ

praŽa|.obkyně
ve svémdovolání
zrušení
trvalana tom.žepro účety
okamžitého
q 56 písm'b) zákoníku
práce,jezcelanerozhodcovníhopoměrupodleustanovení
né,kdy je u konkrétního
zaměstnavatelestanovennebo sjednúntermínvýplaty,,,
nýbrž,,relevantníje až prodlení přesahujícílhůtu splatnosti mzdy stanovenou
patnáctidenní
v 5 141 odst. 1 zákoníkupróce,,,přičemž
lhůtase vždyodvíjíažod
posledního
po měsíci.
dne kalendářního
měsícenástedujícího
ve kterém
vzniklozaprávona mzdu.Žalobkyně
městnanc.i
žepokudŽalovanému
tedydovozovala,
v plném
rozsahuuhradjlamzduza měsícleden2009ke dnj 15. března2009,,,splníla
svoupovínnostve stanovenélhůtěa nedošLo
na její straně k prodLení,
kteréby žaLovaného
g 56 odst. 1 písm.b)
pracovního
poměruza využití
opravňovalo
k okamžitému
zrušení
zókoníkuprice,,.
je nejasnýa jiŽ z tohotodůDáteŽatobkyně
trvalana tom.Že přípisŽalovaného
jako nerelevantní.
vodumě[být posouzen

zÁvĚnNEJVYšŠÍHo
SPRÁVNÍHo
souou
prožalovaného
Nejvyšší
(zaměstnance)
souds'icenejprves pochopením
rozhodl,
pracovního
poněru, nenípoŽe skutečností,
kterébyý důvodemokanžítého
zrušení
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třebnérozvódět do všechpodrobností,neboťpro neurčitostnebo nesrozumitelnostprojevu vůIeje okamžité
zrušeníprocovníhopoměru neplatnéjen tehdy,jestliže by se nedalo ani ýkladem projevu vůIezjistit, pročbyl procovnípoměr okamiltě zrušen,coŽ
v danémpňpaděpodteNejvyššího
soudunenastalo.
Nicméně
v druhém
bodědat Nejvyšší
soudnaopakza pravdužatobkyni
a uzavřel,
podmínkou
pro okamžité
pracovního
poměruzaměstnancem
Že zúkladní
pro nezrušení
vyplacenímzdy nebo platu, anebo nóhrady mzdy nebo plotu (případnějakékolivjejich
části)- jak ze shora uvedenéhovypývá - je, žese takovéplnění stalosplatným.
0dvolacísoud všaknóležitěneuvóžiLže lhůta15 dnů,po jejímžmornémuplynutí
může
zoměstnanecreolizovotsvéprávo rozvdzotuvedeným
pracovnípoměr,
způsobem
se odvíjíod uplynutítermínusplotnostimzdy (platu),a žeproto- jak správněupozor- je třeba dúsledněrozlišovat mezi splatností mzdy (platu) na
ňuje i žalobl<yně
straně jedné a termínem uýplaa na straně druhé,., Pro uplatněnídůvoduk okamžitému
zrušenípracovníhopoměrupro nevyplacenímzdy (platu) nebojejí čóstije nerozhodné,ke kterémudni zaměstnavotelurčil(nebo byl sjednán) pravidelnýtermínýplaty mzdy (platu), Počótekběhu potnáctidennílhťltyuvedenév ustanovení5 56
písm'b) zókoníkupráce se vždybude odvíjetode dne nósledujícího
po uplynutíposled.
po měsíci,ve kterémzaměstnancivzniklo
ního dne kalendóřníhoměsícenásledujícího
próvo na mzdu neboplat (jejich čdst).

P0UcENÍ
Nejvyšší
soudse tak přihtásitke svéjudikatuřez poslednídobya jasně potvrdit,
žesplatnostmzdynastáváažposledníden následujícího
měsíce.
(RozsudekNejvyššího
souduze dne 7. prosince2011, sp.zn. 21 Cdo4030/2010)
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