
 

 

VADY DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTI DLE ZÁKONÍKU PRÁCE 

V současnosti je nepochybně běžnou praxí zaměstnavatelů, že většinu pracovněprávních 

dokumentů (např. výpověď, výtky pro soustavné méně závažné porušování pracovně právních 

povinností ve smyslu § 52 písm. g) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“) doručují 

zaměstnanci prostřednictvím pošty. S ohledem na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7.11.2018, sp. 

zn. 21 Cdo 2036/2017 však upozorňujeme, že tento postup může být shledán jako neplatný. 

1. Skutkové okolnosti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 7.11.2018, sp. zn. 21 Cdo 2036/2017 

Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 7.11.2018, sp. zn. 21 Cdo 2036/2017 (dále jen „Rozsudek“) je 

zřejmé, že Zaměstnavatel (konkrétně se jednalo o Magistrát hl. m. Prahy) dal dne 14.11.2011 (pátek) 

většímu množství zaměstnanců výpověď z důvodů organizačních změn, přičemž výpovědi předal na 

pracovišti. Žalobce / zaměstnanec však v tento den čerpal řádně dovolenou, a proto nebyl zastižen. Z 

tohoto důvodu odevzdal zaměstnavatel zásilku k poštovní přepravě.  

V řízení bylo prokázáno, že poštovní doručovatel provedl v pondělí 17. 11. 2011 pokus o doručení 

zásilky v místě bydliště zaměstnance, zaměstnanec však nebyl zastižen, proto mu byla ve schránce 

zanechána výzva k vyzvednutí písemnosti a současně byl poučen o právních důsledcích odmítnutí 

převzetí písemnosti nebo neposkytnutí součinnosti. Zaměstnanec byl dne 17.11.2011 a i ve dnech 

následujících na pracovišti. Zaměstnanec si zásilku v úložní době na poště nevyzvedl, proto byla 

vrácena 2. 2. 2011 zaměstnavateli. Po uplynutí výpovědní doby podal zaměstnanec žalobu na 

neplatnost výpovědi.  

Žalobě na určení neplatnosti výpovědi nevyhověl ani soud prvního stupně, ani soud odvolací, neboť 

oba tyto soudní stupně měly za to, že v souladu s § 336 odst. 4 ZP nastala fikce doručení. Nicméně, 

zaměstnanec v procesním postavení žalobce uspěl s dovoláním u Nejvyššího soudu. Nejvyšší soud 

dospěl k závěru, že: „Při výběru způsobu doručení do vlastních rukou zaměstnavatel nepostupuje 

podle vlastní úvahy; k doručení prostřednictvím držitele poštovní licence nebo jiného provozovatele 

poštovních služeb smí přistoupit, jen není-li možné, aby písemnost doručil zaměstnanci sám na 

pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen, popřípadě aby mu písemnost doručil 

prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Kdy není možné, aby zaměstnavatel 

písemnost určenou do vlastních rukou doručil zaměstnanci sám, zákon blíže nestanoví (podmínky pro 

doručení prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací jsou uvedeny v ustanovení § 335 

věty za středníkem zák. práce). K ustanovení § 334 odst. 2 části zák. práce je tak třeba přistupovat 

jako k právní normě s relativně neurčitou (abstraktní) hypotézou, tj. k právní normě, jejíž hypotéza 

není stanovena přímo právním předpisem a která tak přenechává soudu, aby podle svého uvážení v 

každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného, 
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okruhu okolností. Pro posouzení, zda v konkrétním případě nebylo (bylo) možné, aby zaměstnavatel 

písemnost určenou do vlastních rukou doručil zaměstnanci sám, tak může soud přihlédnout například 

k tomu, zda zaměstnanec byl vůbec (objektivně) prostředky zaměstnavatele dosažitelný, zda 

zaměstnavatel takový pokus učinil, co bylo důvodem případně neúspěšného doručení, zda mělo 

nějaký smysl učinit další pokus o doručení, jak naléhavé bylo doručení písemnosti, zda bylo možné 

očekávat, že doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb bude úspěšnější, než 

opakované doručování zaměstnavatelem apod. Zejména nelze přehlédnout, že je to zaměstnavatel, 

na kterého zákon přenáší povinnost řádného doručení vyjmenovaných písemností zaměstnanci. 

Smyslem právní úpravy doručování písemností zaměstnanci totiž je, aby se písemnost skutečně 

dostala do dispozice zaměstnance, a nikoli jen naplnění formálních postupů, o nichž je předem zřejmé, 

že sledovaný cíl nemohou naplnit.“ 

2. Doporučení týkající se doručování 

Z Rozsudku je ve vztahu k doručování jakékoliv písemnosti zaměstnanci patrné, že primární je osobní 

doručení písemnosti zaměstnanci do vlastních rukou, a to ať již na pracovišti, v jeho bytě nebo 

kdekoliv bude zastižen.  

Pokud není možné doručit písemnost osobně, umožňuje ZP doručení prostřednictvím sítě nebo 

služby elektronických komunikací, tedy prostřednictvím emailu či datové schránky. Podmínkou 

tohoto doručení je předchozí písemný souhlas zaměstnance, uznávaný elektronický podpis 

zaměstnavatele a zejména následné potvrzení zaměstnance o tom, že mu byla zpráva / písemnost 

prostřednictvím sítě / elektronických komunikací doručena. Toto potvrzení zaměstnance je třeba 

taktéž opatřit uznávaným elektronickým podpisem zaměstnance. V praxi, byť ZP tento způsob 

doručování předepisuje, je tento způsob doručování problematický, neboť umožňuje zaměstnanci 

seznámit se s obsahem doručované zprávy / písemnosti, avšak následně „nepotvrdit“ přijetí zprávy / 

písemnosti. Zpráva / písemnost je v případě absence potvrzení zaměstnance považována za 

nedoručenou (§ 335 odst. 4 ZP).  

S ohledem na výše uvedený judikát Nejvyššího soudu je třeba zdůraznit, že doručování písemnosti 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb přichází v úvahu až za situace, že předchozí dva 

způsoby doručení zaměstnavatelem (osobní doručení, elektronické doručení) nelze z objektivních 

důvodů realizovat.  

Pokud zaměstnavatel upřednostní doručení výpovědi, popř. jiného obdobného dokumentu 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb bez toho, aby k tomuto kroku byly relevantní 

objektivní důvody (např. dlouhodobá nedosažitelnost zaměstnance na pracovišti z důvodu 

neznámého pobytu zaměstnance, bez možnosti ho zastihnout bez vynaložení značného úsilí, nyní 

aktuální problematika nařízené karantény v souvislosti např. s nemocí COVID-19 apod.), pak 

zaměstnavatel riskuje, že výpověď bude považována za nedoručenou (přes fikci doručení dle 

ustanovení § 336 odst. 4 ZP). 

S ohledem na Rozsudek je tedy vždy k doručení jakékoliv písemnosti zaměstnancům postupovat 

maximálně obezřetným způsobem a vždy je doporučeníhodné, snažit se o osobní doručení dané 

písemnosti. Samozřejmě, v případě osobního doručení písemnosti je třeba toto činit za přítomnosti 

svědků, kteří případně písemně potvrdí skutečnost, že zaměstnanec odmítl písemnost (výpověď, 

výtky apod.) převzít.  


