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Pan 0. zastávalu spotečnosti
U.B. a.s. Vysokoufunkcí.Jeho odměnabyla upÍapodmínkách.
venave smlouvěo mzdoqýcha pracovních
Podletétosmlouvybylajeho
i pobídkovou
stoŽku
základníměsíční
mzdapoměÍně
malá.mě[ovšemdohodnutou
prémií
prémií
Ve Yýši40 oÁzákladnímzdy,Íoční
Ve
mzdy,která byla tvořenaměsíční
yýši40 "/"záktadnímzdya ročnícílovouprémií.
zaměstnavatelé
častímtozpůsobem
to.,nabádají,,5Vé
zaměstnanceke kvalitnímuodváděnísvépráce.Pan 0. byt s ujednánímspokojen.protožesi vzhledemke sqýmvýkonům
dokázatvydětatslušnouodměnunavíc.Jak užto ale častob]ývá,,,něco,,se zvrtlo a jednoho dne panu0., aniž
by ve společnosti
zanedbalněkterouze syýchpovinnostínebodošloke ztrátám,prémie na účet
nepňšly'
Nakonec
se obÍátilo pomocna soud'

pŘrosouDEM
ŘÍzgnÍ
PRvNÍHo
sTUPNĚ
(pan0') domáha[
po žalované
(spotečnost
V rámciňzeníse žalobce
U.B.a.5.)zaplaceníročníprémiea roční
cílovéprémieza obdobíjednohorokua 4 měsíců.
To vše
s pňhtédnutímk faktu, že,,ze zópisu z řódnéhozosedónípředstovenstvožobvonénevyplývolyžódnéuýky vůčiplněnípracovníchpovinnostížobbce,,,a,,byl splněn plóno.
vaný hospodóhký ýsledek pro daný rok a byly splněny všechnyukozotelestonovené
v plónu hospodoření,,.
podmínsoud ovšemvyšelz doslovného
zněnísmtouvyo mzdoyýcha pracovních
kách, která ročníprémiivymezujejako 40 "h zákLadnimzdya došelk záVěru,žeža|obci ,,může
být vyhověnodo 40 % z něsíčnínzdy, a níkolido žobbcen navrhovaného 1ztinósobku něsíčnímzdyo z něj počítIné
40 %prémie,,.
Pan 0. tedy rázempňšelo sumu11 prémií,
ačkolív
vzhledemk dosavadnímu
způ'
sobu vypláceníi k tomu' Že kroměročníprémieměl.sjednanoui zvtáštníměsíční,
předpoktádat.
žejeho nárokje nezpochybnitelný.
Pokudjde o poměrnoučásttéto prémieza období4 měsíců,
soud znovu vyšel
ze znění smlouvy,v níŽbyl tento Íoční
bonus charakterizovánjako ,,roční
složko
pflné zointeresovonostizoněstnonce no ýkonu pro frnu,,.
nzdy uplatněná zo účetem
procovní
Totoplněnípňpadápodlenázorusouduv úvahu,,přiÍIkickénročním
\rýkonu
pro zoněstnoyaťele,,
čínnosti
a znovutedy neshledalnárokžalobcedúvodným.
ohtedně nárokuna ročnícílovouprémiisoudžatobcivyhovět- pan 0. tedy přišel,,pouze,,
prémíí'
o 15 měsíčních
Zatím.Oba účastníci
se proti rozsudkuodvoLali.

pŘrooDvotAcÍM
ŘÍzrHÍ
A PŘEDNEJVYšŠÍM
soUDEM
souDEM
čR
odvolacÍsoud smlouvuzkoumalještězevrubnějia došetk závěru,žesmlouvapň
je třebopro vznik nórokuna pré.
popisuprémiístanovíukazatete,,ieichž naplnění
yýsledkyŽalované
nle,,, a dovodit,žekroměukazatelů,kteými jsou hospodářské
za
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- tedyjejich pracovni
jednottivéroky,jeŽ ,,odvisípříno od ýkonnostízam*tnoncť1,,
je zde uvedeni demonstrativní
ježzáúsína ekonoho úsití,
výčetdalšíchukazatelú,
prémíi
mickésituaci na trhu. z tohoto dllvodu.vzniknárokuždlobcen0 roční
o roční
cílovouprénii byl odvíslýod rozhodnutípředstavenstvl" a pÍémietak ,,měIypovohu
pouzenenárokové
sbžl<y
mzdy,,.0dvo|acisoudtedy dospělk závěru,žežalované
ne.
vznikla povinnostk výptatětěchto nárokúžalobci,nebot představenstvo
žalované
o Vypláceníodměnnerozhodto.Dá[esoudvyhodnotit.žena základěsmlouvybytayýpLatařočních
bonusúpodmíněna
sptněním
úkotú
v prémiovém
tistu' kteÚ mět být nedílnousoučástí
smlouvy.Tentoprémio{ý
tist všakspolečnost
U.B' a.s. nikdy nevyhoprotožebylo na žalo.
tovila. Žalobcenamítl,Že ,,tutookolnostmu nebe dóvat k tíží,
voné,oby préníoÚ list vyhotovíld,,.
Odvolacísoud ovšemv této souúslostidospěl
poruši[a
povinnostWhotoútprémiok záVěru.žeačkotižalovanájako zaměstnavatet
\.ý |'ist'neLzese náp|aw ,,donáhlt žolobouzIměstnoncena,lýpLatupobídkové
složl<y
nzdy, kdyžobjekivně neeistují hodnotícíukozltele nezbytnépro vznik tohoto nárcku,,.
Pan 0' tedy tímtopňše|'
i o to má[o,co mu bylo přiznánosoudemprvníhostupně,
právního
NejwšísoudČRv Brněvšakn€ a podalprostřednjctvím
5vého
zástupcedovolání.
shledatv právníkvalifikacj
celézáteátostipochybení
odvo|acího
soudua dovo|ání
zamítl

P0UČENÍ
Při sjednávánívšechsloŽekmzdy(nebojinéhoohodnocení
za prácj)dbejtevždy
z{ýšené
opatrnostj'Především
si mu5íobě stranyVyjasnit,jaký charaktermajíjednot.
livésložkymzdy,zda nárokoyýčinenárokoyý.
Pokudsi chceteb1ýt
opravdujistí, nech.
te sj svousmlouvuzkontrolovatprávníkem;
cenaza revizitakovésmlouvybudenepo.
psatelněmenšínežpňpadnáškoda,která by vám mohlavznjknoutv pípadě podob.
némtomu,jenžje popsánqýše.Mějtena paměti,Že ačkolivás budoucízaměstnavatel
- protivám ponehodlápodvést,
V případěkonftiktu- a s tímse bohužet
musípočítat
je
pňpadě
připraven'
užijeVšechny
relevantní
aÍgumenty,
a V takovém
tepší
být
(RozsudekNssze dne 2, únoro2012,
sp.zn. 21 cdo 4540/2010)
Autorkačtánku
ie advokátkou
spo[ečnosť
Jasanská& co.

HISToRICKY
NEJLEPŠÍ
rrÝsuorv
roce dosáhl'aPol'icieČRhistorlct<y
nejtepších
V'ýstedků,
kdyžzajistita
V |'oňském
majetekv celkovéhodnotě4,3 miliardykorun.VyplýVáto ze zprávyo situaciv oblasti
pořádkuna území
Vnitřníbezpečnosť
a veřejného
ČRV roce2011(Vesrovnání5 rokem
2010)' kteroupočátkem
květnaschváti|.a
vtáda.
Nárústzajištěného
majetkuoproťroku2010tak činícelých335 v".zjištěné
škody
v roce 2011mírněpoklesly,dosáhtyčástky23'9 mtd'V roce2011 registrovalapolicie
celkem317 177 trestnýchčinů.Meziročně
došlok nepatÍnému
nárůsturegistÍované
kriminaliB(+3 790 skutkú.
+1,2%).Nárůst
v sedmikrajích'
z toho
byl zaznamenán
největší
v Moravskoslezském
a Ústeckém.PočetÍegistrovaných
trestnýchčinův Česku
byl pakV roce2011 druhýnejnižší
od roku 1992.Nárůstpočtuobjasněných
trestných
činúbyt vyšší
nežnárůstzjištěných
trestnýchčinú.Početobjasněných
trestnýchčinů
vzrostlo 3.9 %.

