
V dnešní době plné sociálních 
médií je jednoduché schovat se 
s hanlivými komentáři, výtkami 

a negativní kritikou za obrazovkou počí-
tače. Čím dál více lidí využívá platfor-
my typu Facebook, Instagram, Twitter 
či různá veřejná diskuzní fóra k vyříze-
ní si svých soukromých afér a veřejné-
mu zostuzení jiných osob. Výjimku 
netvoří ani zaměstnanci, kteří se často 
uchylují k vyjadřování své nespoko-
jenosti se zaměstnavatelem právě 
na sociálních sítích. Kdy je taková ve-
řejná kritika zaměstnavatele oprávně-
ná a je součástí ústavně zaručené svo-
body projevu (a zaměstnanec za ni 
nemůže být postižen), a kdy už se na-
opak jedná o neoprávněnou kritiku 
zaměstnavatele, při níž zaměstnanec 
jedná v rozporu s oprávněnými zájmy 
zaměstnavatele? Kdy a jaký-
mi prostředky se může za-
městnavatel vůči neoprávně- 
né kritice bránit?

Povinnosti 
zaměstnance
Dle ust. § 301 písm. d) zákona č. 262/ 
/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zá-
koník práce“), je každý zaměstnanec 
mimo jiného povinen nejednat v roz-
poru s oprávněnými zájmy zaměstna-
vatele. Tento mravní požadavek zaklá-
dá určitou míru loajality zaměstnanci 
k zaměstnavateli, přičemž zaměstna-
nec nesmí na základě této zákonné 

povinnosti svým chováním v souvis-
losti s pracovněprávním vztahem (ni-
koliv však pouze v pracovní době) 
způsobovat zaměstnavateli majet-
kovou nebo morální škodu. 

Co se týče kritiky vůči zaměstna-
vateli v obecné rovině, je třeba vy-
cházet z premisy, že tato je zásadně 
přípustná. Přípustnou (oprávněnou) 
kritikou dle ustálené judikatury je 
pak kritika, která:
•  je věcná a konkrétní;
•  vychází z pravdivých (podložených) 

podkladů; a 
•  je přiměřená co do obsahu, formy 

i místa (tj. nesmí být vzhledem k cí-
lům kritiky přemrštěná/přehnaná). 

Splňuje-li kritika znaky přípust-
nosti, pak za takovou kritiku nemůže 
být zaměstnanec postihován. 

Nesplňuje-li však tyto znaky, jed-
ná se o nepřípustnou kritiku ze strany 
zaměstnance, který tím porušil svou 
povinnost nejednat v rozporu s opráv-
něnými zájmy zaměstnavatele. Taková 
kritika je objektivně způsobilá ohrozit 
či poškodit dobrou pověst zaměstna-
vatele, tedy neoprávněně zasáhnout 
do dobré pověsti zaměstnavatele.

Kolize ústavně chráněných 
základních práv
V souvislosti s kritikou zaměstnance 
vůči zaměstnavateli dochází ke střetu 
dvou základních ústavně chráněných 
práv, a to konkrétně práva zaměstnan-
ce dle čl. 17 Listiny základních práv 
a svobod (dále jen „Listina“) na svo-
bodu projevu a práva zaměstnavate-
le dle čl. 10 odst. 1 Listiny na dobrou 
pověst ( jak fyzické, tak právnické oso-
by). Z principu rovnosti základních 
práv, z něhož v zásadě vychází i právní 
praxe, platí, že žádné ústavně zaruče-
né základní právo není samo o sobě 
nadřazeno jinému. Dostanou-li se pak 
dvě a více základních práv do kolize, je 
vždy třeba zvažovat konkurující si zá-
kladní práva s ohledem na konkrétní 
skutkové okolnosti daného střetu 

za současného proporcionál-
ního poměřování uplatňová-
ní těchto práv. 

Právo na svobodu pro-
jevu ve vztahu zaměstnance 
k zaměstnavateli tak nemůže 
být absolutní. Tomuto svědčí 

i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 
20. 3. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1043/2016, 
dle kterého „svoboda projevu a právo 
na informace nejsou neomezené a bez-
břehé, a to ani v případech, kdy se dotý-
kají otázky vážného veřejného zájmu. 
Přestože je kritika jako součást svobody 
projevu a široké a veřejné informova-
nosti nepochybně důležitým nástrojem 
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Obrana zaměstnavatele  
proti kritice a pomluvám  
ze strany zaměstnance
Kdy je zaměstnanec oprávněn veřejně kritizovat svého zaměstnavatele v rámci svobo-
dy projevu, a kdy pomluvami porušuje svoje pracovní povinnosti? A jakými způsoby se 
této kritice může zaměstnavatel bránit?

Zaměstnanec nesmí  
zaměstnavateli způsobit kritikou  
škodu ani mimo pracovní dobu



demokracie ve společnosti, musí mít 
i svoboda projevu, včetně práva proná-
šet kritiku, v demokratické společnosti 
své meze tak, aby nedocházelo k závaž-
ným nežádoucím újmám na právu na 
ochranu osobnosti (včetně práva na za-
chování dobré pověsti) kritizovaných 
osob.“

Ke svobodě projevu v pracovně-
právních vztazích se ve své judikatuře 
vyjadřoval i Ústavní soud (nález sp. zn. 
I. ÚS 1990/08), který své závěry o pří-
pustnosti kritiky zaměstnavatele 
a jejím hodnocení shrnul v následují-
cích právních větách:

„Přípustnost namítaného omezení 
svobody projevu je přitom třeba vždy 
posoudit ve světle věci jako celku, včet-
ně znění výroků, které jsou stěžovateli 
vytýkány, a v kontextu, v němž je pro-
nesl, stejně jako je třeba vzít do úvahy 
závažnost možné újmy zaměstnavate-
le, pohnutky zaměstnance či povahu 
a přísnost uložené sankce.

Svoboda projevu jako taková se 
vztahuje nejen na tvrzení či stanoviska 
příznivě přijímaná či považovaná 
za neškodná nebo bezvýznamná, ale 
i na ty, která jsou považována za pole-
mická, kontroverzní, šokující nebo tře-
ba i někoho urážející.

Zda předmětná tvrzení či stano-
viska nepřekročila meze, kdy je lze 
označit za fair, a tedy požívající ústavní 
ochrany, je třeba vždy posoudit ve svět-
le věci jako celku, včetně jejich znění, 
a v kontextu, v němž byla pronesena.“

V konkrétním, Ústavním soudem 
hodnoceném případě šlo o zaměst-
nance v pozici vedoucího právního od-
dělení pobočky Zdravotní pojišťovny 
Ministerstva vnitra, který na interní po-
radě právníků mj. sděloval, že na pří-

slušné pobočce dochází ke skrytému 
tunelování fondů Zdravotní pojišťovny. 
Tento zaměstnanec byl následně vy-
zván nadřízeným k doložení svých tvr-
zení, což ovšem neučinil, a proto s ním 
byl okamžitě rozvázán pracovní po-
měr. Ústavní soud nepřisvědčil opráv-
něnosti okamžitého zrušení pracovní-
ho poměru a měl za to, že upřednost- 
něním zájmů zaměstnavatele došlo 
k zásahu do práva zaměstnance 
na svobodu projevu (více viz rámeček). 
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ÚSTAVNÍ SOUD VE VÝŠE ZMÍNĚNÉM PŘÍPADĚ ZOHLEDNIL ZEJMÉNA 
NÁSLEDUJÍCÍ:
•  ačkoliv některá z inkriminovaných prohlášení stěžovatele, zejména 

o tunelování fondů ZP MV ČR, byla způsobilá poškodit pověst jiných 
osob, byla učiněna v kontextu celkově kriticky laděného vystou-
pení zaměstnance, během nějž se vyjadřoval i k dalším problema-
tickým otázkám v souvislosti s činností zaměstnavatele;

•  plénem, před nímž došlo ke kritice, byla interní porada právníků 
a předmětné výroky nebyly veřejně publikovány;

•  kritika byla neadresná, nesměřovala tedy vůči konkrétním osobám 
s úmyslem poškodit jejich pověst, čest a důstojnost, ani neobsaho-
vala žádná konkrétní obvinění či urážlivé výrazy; 

•  zaměstnavatel zaměstnance (tedy ZP MV ČR) hospodaří s veřejnými 
finančními prostředky, a proto každé stanovisko či kritiku upozorňu-
jící na případné nesrovnalosti v jejím hospodaření lze z hlediska ve-
řejného zájmu na kontrole nakládání s těmito prostředky pova-
žovat za žádoucí. 
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Obrana zaměstnavatele vůči 
neoprávněné kritice ze 
strany zaměstnance
Zaměstnavatel se proti neoprávněné 
kritice může bránit zejm. dle zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník“), který ve 
svých ustanoveních poskytuje ochra-
nu dobrého jména / dobré pověsti fy-
zické či právnické osoby (§ 81–83 ob-
čanského zákoníku a § 135 občan- 
ského zákoníku). 

V případě zásahu se lze dle výše 
uvedených ustanovení občan-
ského zákoníku především do-
máhat, aby bylo od neopráv-
něného zásahu upuštěno 
a aby byl odstraněn jeho ná-
sledek. 

Pokud jde o nárok na ná-
hradu nemajetkové újmy (přiměře-
né zadostiučinění), je situace u práv-
nických osob poněkud složitější: dle  
§ 2984 odst. 2 občanského zákoníku 
platí, že pokud nebyla povinnost odči-
nit jinému nemajetkovou újmu vý-
slovně ujednána, postihuje škůdce, 
jen stanoví-li to zvlášť zákon. V souvis-
losti se zásahem do dobrého jména 

(přirozených práv) dává toto právo 
občanský zákoník výslovně fyzickým 
osobám (§ 2956 a násl.), nicméně 
shodné právo pro případ porušení 
dobré pověsti právnické osoby není 
v občanském zákoníku zakotveno. Ne-
dávným rozhodnutím sp. zn. 23 Cdo 
327/2021 pak Nejvyšší soud definitiv-
ně potvrdil, že lze „na základě shora 
uvedených východisek uzavřít, že po-
dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 
nemá právnická osoba právo na od-
činění nemajetkové újmy způsobené 

(samotným) neoprávněným zásahem 
do své pověsti podle § 135 odst. 2 o. z.“ 
Zaměstnavatel – právnická osoba tak 
nemůže (na rozdíl od zaměstnavatele 
– fyzické osoby) vůči zaměstnanci 
uplatnit nárok na přiměřené zadosti-
učinění (peněžní či nepeněžní, např. 
ve formě omluvy) za zásah do své 
dobré pověsti.

V případě, kdy jednání zaměst-
nance naplňuje znaky trestného činu 
pomluvy dle ust. § 184 zákona č. 40/ 
/2009 Sb., trestní zákoník, může za-
městnavatel postupovat proti zaměst-
nanci i v rovině trestněprávní.  

Zaměstnavatel se samozřejmě 
může bránit i na úrovni pracovního 
práva. Zaměstnanec se neoprávně-
nou kritikou zaměstnavatele dopouští 
porušení svých povinností stanove-
ných ve výše uvedeném ust. § 301 
písm. d) zákoníku práce a zaměstna-

vatel na toto porušení může 
reagovat. Vždy je ale potřeba 
zhodnotit intenzitu daného 
porušení povinností zaměst-
nancem, respektive jaké inten-
zity případná kritika dosahuje. 

Zaměstnavatel pak může 
v případě méně závažného porušení 
písemně upozornit zaměstnance 
ve smyslu § 52 písm. g) na porušování 
povinností vyplývajících z právních 
předpisů vztahujících se k vykonáva-
né práci, v rámci čehož musí být za-
městnanec upozorněn na možnost 
výpovědi. Méně závažné porušování 
povinností zaměstnance je pak výpo-

Kritika může být  
oprávněným důvodem  

k propuštění zaměstnance



LEGISLATIVA

vědním důvodem, pokud k němu do-
chází soustavně, dopustil-li se za-
městnanec nejméně tří takových 
porušení a je-li mezi těmito porušení-
mi přiměřená časová souvislost. Po-
kud tedy zaměstnanec naplňuje znak 
soustavnosti méně závažného poru-
šování svých povinností, na které byl 
nejdéle šest měsíců předem písemně 
upozorněn, může zaměstnavatel nej-
později při dalším méně závažném 
porušení povinnosti z pracovního po-
měru zaměstnancem přistoupit k vý-
povědi z pracovního poměru.

Pokud by se jednalo o kritiku, 
která by představovala závažné poru-
šení povinností zaměstnance vyplýva-
jících z právních předpisů, může za-
městnavatel vypovědět pracovní 
poměr se zaměstnancem dle ust. § 52 
písm. g) i bez předchozího písemné-
ho upozornění. 

Jednalo-li by se však o kritiku, kte-
rá by měla za následek porušení povin-
ností zaměstnance vyplývajících z práv-

ních předpisů zvlášť hrubým způso- 
bem, může zaměstnavatel nejenom vy-
povědět pracovní poměr dle ust. § 52 
písm. g) bez dalšího upozornění, ale 
může zvolit i cestu okamžitého zruše-
ní pracovního poměru dle ust. § 55 
odst. 1 písm. b) zákoníku práce.

Za neoprávněnou kritiku 
můžete propustit
Je potřeba mít na mysli, že na základě 
soudní praxe je obecně kritika ze stra-
ny zaměstnance v souvislosti se svo-
bodou projevu zásadně přípustná. 

Ovšem ne každá kritika ze strany za-
městnance je kritikou oprávněnou. 
Nesplňuje-li kritika ustálenou judika-
turou stanovené znaky oprávněnosti, 
může se proti této kritice zaměstnava-
tel bránit, případně může přistoupit 
až k ukončení pracovního poměru za-
městnance výpovědí či okamžitým 
zrušením pracovního poměru.

  

JUDr. Ing. Eva Radová, advokátka 
Mgr. Lucie Zavřelová,  

advokátní koncipientka
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Od 1. dubna vzrostlo životní a existenční minimum o deset procent, 
ovlivní to i další dávky
Výše životního a existenčního minima od 1. dubna vzrostlo o 10 procent. Rozhodla o tom vláda v reakci na ros-
toucí ceny energií, potravin a dalšího zboží. Nově tak životní minimum pro samotného dospělého činí 4 250 ko-
run, v případě lidí žijících ve společné domácnosti a dětí je tato částka o něco nižší. Existenční minimum stouplo 
na 2 740 korun. Toto navýšení se promítne i v růstu dalších dávek, které se od institutu životního a existenčního 
minima odvíjejí. Změny se týkají například přídavku na dítě, porodného, alimentů, příspěvku na živobytí, mi-
mořádné okamžité pomoci a dalších sociálních dávek. Kromě toho se zvýší nutný příjem žadatele o úvěr, neboť 
banky a úvěrové společnosti při posuzování 
žádosti o úvěr zohledňují i životní minimum 
daného žadatele, respektive celé jeho do-
mácnosti. Podle zprávy Ministerstva práce 
a sociálních věcí by navýšení mělo pocítit asi 
360 tisíc příjemců dávek. Životní a existenční 
minimum se obvykle zvyšuje nařízením vlá-
dy k 1. lednu na základě skutečného vývoje 
spotřebitelských cen, pokud nárůst nákladů 
na výživu a na ostatní základní osobní potřeby 
přesáhne ve stanoveném rozhodném období 
5 procent. Současné opatření je tedy mimo-
řádné a reaguje na cenový vývoj od října 2019. 
Podle Českého statistického úřadu od té doby 
do letošního února vzrostly spotřebitelské 
ceny v Česku o 15,9 procenta.

V souvislosti s uplynutím termínu pro provedení Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, 
které oznamují porušení práva Unie (whistleblowing), a připravova-
ným českým zákonem upravujícím oznamování whistleblowing inci-
dentů a ochranu oznamovatelů, je nutné také počítat s případy, kdy 
zaměstnanci své kritické podněty týkající se postupů/činností zaměst-
navatele, jimiž došlo k porušení práva Unie (po přijetí českého zákona 
i národního práva), budou moci za splnění stanovených podmínek 
„beztrestně“ zveřejnit.


