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Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY
PODPIS OKAMŽITÉHO ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 
MZDOVOU ÚČETNÍ BEZ PLNÉ MOCI
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. března 2021, sp. zn. 21 Cdo 2114/2019
(dostupný na www.nsoud.cz)

V projednávané věci podle zjištění soudů žalovaný nevystavil plnou moc, kterou by J. R. zmoc-
nil k okamžitému zrušení pracovního poměru s žalobcem. Vystavení takové plné moci žalova-
ný v řízení ani netvrdil. Jednatelské oprávnění J. R. k okamžitému zrušení pracovního poměru 
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s žalobcem bylo podle něj založeno tím, že J. R. při provozu obchodního závodu pověřil 
výkonem činností mzdové účetní, neboť „se u ukončování pracovněprávních vztahů jedná 
o činnost, ke které obvykle dochází při činnosti mzdové účetní“. S tímto právním posouzením
žalovaného dovolací soud nesouhlasí. Nelze pochybovat o tom, že typickou náplní čin-
nosti mzdové účetní je zpracovávání a uzavírání mzdových podkladů jednotlivých
zaměstnanců podnikatele, výpočet mzdy (jednotlivých složek mzdy) zaměstnanců,
zakládání a vedení mzdových listů zaměstnanců, vedení evidence mezd, provádění
povinných odvodů ze mzdy zaměstnanců, evidence účetních dokladů podnikatele,
zpracování účetní závěrky, zpracování interních mzdových předpisů a další obdob-
né účetní činnosti. Na druhé straně ale nelze považovat za obvyklé, že by s výkonem
těchto činností byl spojen též výkon personální agendy podnikatele, tím méně v ta-
kovém rozsahu, že by s jejím výkonem bylo možno obvykle  spojovat též jednatelské
oprávnění k právnímu jednání směřujícímu k uzavření nebo  rozvázání pracovního
poměru se zaměstnanci podnikatele. Takové jednatelské oprávnění lze obvykle spojo-
vat s prací personalisty vykonávajícího personální agendu na vedoucím pracovním
místě (např. u vedoucího personálního oddělení, personálního ředitele apod.).

Odvolací soud tedy správně uzavřel, že „nelze dojít k závěru, že by externí mzdová účetní 
zastupovala žalovaného při uzavírání či ukončování pracovních poměrů“, neboť se nejedná 
„o činnost, ke které obvykle dochází při činnosti mzdové účetní“. Náležitě však nevzal 
v úvahu možnost dodatečného schválení (ratihabice) okamžitého zrušení pracov-
ního poměru žalovaným ve smyslu § 440 odst. 1 o. z., a z tohoto pohledu se věcí 
nezabýval. Kdyby totiž žalovaný okamžité zrušení pracovního poměru učiněné J. R. bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se o něm dozvěděl, dodatečně schválil, byl by tímto právním 
jednáním od počátku (ex tunc) vázán, a to i přesto, že žalobce jako adresát právního jednání 
o nedostatku zástupčího oprávnění věděl.

Komentář
Komentované rozhodnutí bylo vydáno v rámci sporu o určení neplatnosti okamžitého zrušení 
pracovního poměru daného zaměstnavatelem. Toto okamžité zrušení podepsala za zaměst-
navatele mzdová účetní bez výslovného zmocnění. Spornou otázkou řešenou dovolacím 
soudem bylo, zda takové okamžité zrušení bylo podepsáno oprávněnou osobou jednající 
za zaměstnavatele, a tím pádem zda jej skutečně udělil zaměstnavatel. V případě negativní 
odpovědi by takové rozvázání pracovního poměru nemohlo obstát bez ohledu na to, zda 
se zaměstnanec skutečně dopustil porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem 
(konkrétně dlouhodobé neomluvené absence v zaměstnání).

Jádrem právního posouzení bylo, zda měla mzdová účetní zákonné zmocnění jednat 
za zaměstnavatele z hlediska jejího pracovního zařazení, neboť plná moc jí k tomu  nebyla 
udělena. V kostce může vedle dalších osob v pracovněprávních vztazích právně jednat bez 
plné moci za podnikajícího zaměstnavatele (a mimo jiné tedy i jednostranně rozvázat pracov-
ní poměr se zaměstnancem) ten, kdo byl pověřen vykonáváním činností souvisejících s výko-
nem personální agendy u zaměstnavatele, např. personální ředitel či vedoucí personálního 
oddělení. Soudy se tedy zabývaly tím, zda do výkonu činností mzdové účetní obvykle patří 
též personální agenda.

Soudy nižších stupňů dovodily, že do agendy mzdové účetní výkon personální agendy 
nespadá, a mzdová účetní tedy nebyla oprávněna bez dalšího (zmocnění) dát za zaměstna-
vatele zaměstnanci okamžité zrušení pracovního poměru. Zaměstnavatel se v rámci dovolání 
bránil tím, že rozvazování pracovních poměrů patří k činnostem, ke kterým v rámci výkonu 
funkce mzdové účetní běžně dochází. Nejvyšší soud dal za pravdu zaměstnanci, když uvedl, 
že mezi obvyklé činnosti spadající pod činnosti mzdové(ho) účetní obecně nepatří personální 
agenda, a v tu chvíli nebyla zaměstnankyně pracující na této pozici oprávněna za zaměstna-
vatele okamžité zrušení pracovního poměru podepsat. Rozhodnutí nižších soudů nicméně 
ani tak neobstála.
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Dovolací soud totiž akcentoval zásadní rozdíl v případě, že dojde k překročení oprávnění 
právně jednat za zaměstnavatele-podnikatele na základě zákona oproti případům, kdy dojde 
k tomuto překročení na základě plné moci. Protože jde o první případ, tak má zaměstnavatel 
právo podle § 440 odst. 1 občanského zákoníku takové jednání dodatečně schválit. Jinými 
slovy, pokud by zaměstnavatel toto okamžité zrušení pracovního poměru bez zbytečného 
odkladu dodatečně schválil, bylo by okamžité zrušení pracovního poměru platné i přes toto 
překročení jednatelského oprávnění ze strany mzdové účetní. Protože se tímto aspektem 
soudy nižších stupňů nezabývaly, byla jim věc vrácena k novému projednání a rozhodnutí.

Autoři s hodnocením stěžejní právní otázky souhlasí – dovolací soud v komentovaném 
rozhodnutí výstižně odlišil posuzování personálních a mzdových otázek. Opačný závěr by ne-
přípustně rozšiřoval právo určité osoby právně jednat za zaměstnavatele v pracovněprávních 
vztazích de facto na kohokoliv, kdo se nepřímo setkává se zaměstnaneckými záležitostmi. 
Každý zaměstnavatel-právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba by proto měl před 
podobným právním jednáním majícím takto závažné důsledky zvážit, kdo je za něj podepisu-
je, a mimo jasně vymezených pozic (statutární orgán, personální ředitel) zvážit udělení plné 
moci, příp. k tomu zřídit podpisová práva na základě interního předpisu, zpravidla v praxi 
nazývaného „podpisový řád“, aby těmto pochybnostem zamezil. Spoléhat se na dodatečné 
schválení v žádném případě doporučit nelze, a to zvláště za situace, kdy se tak musí stát bez 
zbytečného odkladu poté, co neoprávněná osoba za zaměstnavatele takto jednala.

Mgr. Michal VRAJÍK, 
samostatný advokát

JUDr. Radim MARADA, 
advokátní koncipient


	MU_03_2022_1
	MU_03_2022_11
	MU_03_2022_1
	MU_03_2022_1

