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Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY
DORUČOVÁNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH PÍSEMNOSTÍ
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. listopadu 2018, sp. zn. 21 Cdo 2036/2017
(dostupný na www.nssoud.cz)
Doručení písemnosti zaměstnavatelem je možné nejen v pracovní době, ale i po je-
jím skončení nebo též v nočních hodinách. Možnost doručení písemnosti zaměstna-
vatelem není zákonem omezena ani pouze na pracovní dny. Při osobním doručování 
písemností uvedených v ustanovení § 334 odst. 1 zákoníku práce do vlastních rukou zaměst-
nance musí být zaměstnanci předána (odevzdána) do vlastních rukou listina s vlast-
noručním podpisem jednající osoby; jen tak je zaměstnanci umožněno, aby se s obsahem 
listiny obsahující projev vůle zaměstnavatele seznámil.

Kdy není možné, aby zaměstnavatel písemnost určenou do vlastních rukou do-
ručil zaměstnanci sám, zákon blíže nestanoví (podmínky pro doručení prostřednictvím 
sítě nebo služby elektronických komunikací jsou uvedeny v ustanovení § 335 zák. práce). 
K ustanovení § 334 odst. 2 části věty za středníkem 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, pře-
dem neomezeného 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. Zejmé-
na nelze přehlédnout, že je to zaměstnavatel, na kterého zákon přenáší povinnost řádného 
doručení vyjmenovaných písemností zaměstnanci. Smyslem právní úpravy doručování písem-
ností 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 nemo-
hou naplnit.

V projednávané věci však soudy uvedeným způsobem nepostupovaly. Pro splnění nemož-
nosti doručení písemnosti samotným zaměstnavatelem se spokojily se zjištěním, že v den, 
kdy se žalovaný rozhodl pro doručení písemnosti žalobci, měl žalobce dovolenou a nemoh-
lo mu tak být doručeno na pracovišti. Mimo své úvahy zanechal skutečnost, že se jednalo 
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o pátek a že se žalovaný mohl pokusit o doručení do bydliště žalobce (i v sobotu a neděli),
že  předáním zásilky k doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nemohlo 
k doručení dojít dříve než v pondělí; v tento den však mohl žalovaný učinit pokus o doručení 
žalobci sám a na pracovišti.

Komentář
Právní úprava doručování písemností zaměstnavatelem patří mezi jednu z největších bolístek 
zákoníku práce. Je to úprava naprosto neživotná a z velké části neodpovídá současné realitě. 
Například doručování písemností elektronicky (např. e-mailem) je v § 335 zákoníku práce 
řešeno tak, že není v praxi vůbec využitelné, protože zaměstnanec může takové doručení 
kdykoliv efektivně zmařit.

Doručování písemností v listinné formě pak na zaměstnavatele klade nepřimě-
řené požadavky, neboť zaměstnavatel se nejdříve musí pokusit doručit písemnost zaměst-
nanci osobně, a to na pracovišti (do tohoto okamžiku ještě dává příslušná právní úprava 
smysl), ale rovněž v bydlišti, nebo kdekoliv jinde může být zaměstnanec zastižen. Teprve 
není-li to možné, lze přistoupit k doručení poštou, ale ani pak nemá zaměstnavatel 
vyhráno, protože § 336 zákoníku práce předepisuje takové podmínky, kterým neodpovídá 
žádná služba poskytovatele poštovních služeb.

Nejvyšší soud navíc v komentovaném rozsudku vyložil, že podmínka, podle níž „není 
možné písemnost doručit osobně“, se musí posuzovat zvlášť v každém jednotlivém 
případě. Podle okolností tedy nemusí stačit, že se zaměstnavatel jednou neúspěšně pokusil 
doručit písemnost osobně, ale může být povinen učinit ještě opakované pokusy o doručení, 
než může platně doručit písemnost poštou. Soudy mají konkrétně přihlížet k tomu, proč po-
kus o osobní doručení selhal, zda vůbec bylo možné zaměstnance zastihnout, zda 
bylo možné očekávat, že nový pokus o doručení bude úspěšný, atd.

Závěry Nejvyššího soudu vychází ze specifi k posuzovaného případu, kde zaměstnanec 
čerpal v pátek jeden den dovolené, čehož zaměstnavatel využil a písemnost poslal poštou se 
zdůvodněním, že osobní doručení nebylo možné. Takové jednání zaměstnavatele lze pova-
žovat za účelové a názor Nejvyššího soudu o tom, že nebyly splněny podmínky pro doručení 
poštou, v dané věci za správný.

Některé dílčí závěry Nejvyššího soudu jsou však podle názoru autora zcela  chybné, zejmé-
na ty, podle nichž by se zaměstnavatel měl pokusit doručit zásilku osobně o  víkendu 
a podle nichž není vyloučeno ani doručování v nočních hodinách. I  kdybychom pomi-
nuli, že doručování písemností není vážným provozním důvodem, a  neumožňuje tak nařídit 
práci přesčas zaměstnanci, který má písemnost doručovat, tak jsou tyto dílčí závěry podle 
názoru autora v hrubém rozporu s dobrými mravy, neboť chtít po zaměstnavateli, aby u za-
městnance zvonil o víkendu či v noci s obálkou, je požadavek naprosto  nepřiměřený a vedou-
cí k tomu, že zaměstnavatel by nepřijatelně zasahoval do práva zaměstnance na  soukromí.

Nezbývá tedy než doufat, že uvedené závěry Nejvyšší soud vyslovil jen ve vztahu k to-
muto specifi ckému případu a že i nadále je v pořádku postup, kdy se zaměstnavatel reálně 
pokusí o osobní doručení na pracovišti a v bydlišti zaměstnance, a není-li doručení možné 
a ani nelze očekávat brzký návrat zaměstnance do práce (např. po dovolené nebo krátkodo-
bé překážce v práci), lze přistoupit k doručení poštou.

NEROVNÉ ZACHÁZENÍ U ZAMĚSTNAVATELŮ ODMĚŇUJÍCÍCH 
PLATEM
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. listopadu 2018, sp. zn. 21 Cdo 2262/2018
(dostupný na www.nssoud.cz)
Z právní úpravy obsažené v ustanovení § 110 zák. práce vyplývá, že práci vykonávanou u za-
městnavatele různými zaměstnanci je možné považovat za stejnou práci nebo práci stejné 
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hodnoty, za kterou jim přísluší stejný plat, jestliže jde o práci shodnou nebo srovnatelnou 
z hlediska všech srovnávacích kritérií uvedených v ustanovení § 110 odst. 2 až 5 zák. práce; 
není-li shoda (srovnatelnost) v některém z těchto komparačních kritérií, nejedná se o stejnou 
práci nebo práci stejné hodnoty ve smyslu ustanovení § 110 odst. 1 zák. práce.

U zaměstnanců odměňovaných platem je rovnost při odměňování do jisté míry garan-
tována vymezením jednotných kritérií pro určení platového tarifu pro všechny zaměstnance 
přímo v zákoníku práce a v prováděcích nařízeních vlády. Zásadní význam má z tohoto po-
hledu systém hodnocení prací, který zařazením jednotlivých prací do platových tříd stanoví 
jejich závaznou hierarchii. Dalším kritériem je pak míra odborných a pracovních zkušenos-
tí (praxe). Zařadí-li zaměstnavatel své zaměstnance do platové třídy a platového 
stupně v souladu s těmito kritérii, k nerovnosti v této složce odměňování platem 
nedochází. Protože platový tarif může ve skutečnosti vyjádřit pouze relativní hodnotu práce, 
zahrnuje plat další složky, které mají sloužit k přesnějšímu ocenění práce jednotli-
vých zaměstnanců. Při poskytování těch složek platu, jejichž výši svým rozhodnu-
tím zaměstnavatel přímo ovlivňuje, je proto zaměstnavatel povinen vedle dodržení 
podmínek pro poskytování příslušné složky platu uplatnit i kritéria stanovená pro 
posouzení rovnosti při odměňování.

Z výše uvedeného mimo jiné vyplývá, že k rozdílnému (nerovnému) zacházení se 
zaměstnanci odměňovanými platem může dojít i v případě, kdy zaměstnavatel 
zaměstnance nezařadí – na rozdíl od jiných zaměstnanců vykonávajících stejnou práci 
nebo práci stejné hodnoty – do platové třídy nebo platového stupně v souladu s výše 
uvedenými právními předpisy, nebo naopak v případě, kdy je zaměstnanec zařa-
zen do platové třídy a platového stupně v souladu s právními předpisy, avšak jiní 
zaměstnanci vykonávající stejnou práci nebo práci stejné hodnoty jsou zařazeni 
do vyšší platové třídy či vyššího platového stupně.

Komentář
Zákoník práce rozlišuje dva druhy odměny za práci v pracovním poměru – mzdu a plat. Pla-
tem odměňují zaměstnavatelé výslovně vymezení v § 109 odst. 3 zákoníku práce; zjednodu-
šeně jde o zaměstnavatele navázané na veřejné rozpočty. Mzdou odměňují všichni ostatní 
zaměstnavatelé (včetně např. státních podniků nebo veřejných vysokých škol).

Společně pro plat i mzdu platí zásada rovného odměňování, tedy že za stej-
nou práci (práci stejné hodnoty) přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele 
stejná mzda či plat. Zatímco mzda však není zákonem dále svázána (kromě povinnosti 
dodržet nejnižší úrovně zaručené mzdy a poskytnout zákonné příplatky za práci alespoň 
v minimální výši), výše platu se řídí tzv. platovými tabulkami, správně tedy nařízením vlády 
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů. Plat nesmí být určen jiným způsobem, v jiném složení a v jiné výši, než 
stanoví zákoník práce a uvedené nařízení vlády.

V komentovaném rozsudku se pak Nejvyšší soud zabýval nerovným odměňováním 
u zaměstnavatele odměňujícího platem a dovodil, že správné určení platového tarifu 
(tj. správné zařazení zaměstnance do platové třídy a stupně) je podmínkou pro dodržení 
zásady rovného zacházení. Není totiž přípustné, aby dva zaměstnanci konající stej-
nou práci byli zařazeni do různých platových tříd, a pokud mají stejnou započitatelnou 
praxi a míru jejího zápočtu, pak do různých platových stupňů.

Zaměstnavatel odměňující platem tedy musí zaměstnance správně zařadit do platové 
třídy a platového stupně, čímž zaměstnanci určí platový tarif a současně zajistí dodržení 
§ 110 zákoníku práce, pokud jde o stejnou odměnu za práci stejné složitosti, odpověd-
nosti a namáhavosti.

Zaměstnavatel odměňující platem dále musí ostatní složky platu (např. osobní  příplatek, 
odměny nebo cílové odměny) přiznávat rovně a nediskriminačně, čímž zajistí dodržení 
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§ 110 zákoníku práce, pokud jde o stejnou odměnu za práci  konanou ve stejných pra-
covních podmínkách při stejné pracovní výkonnosti a výsledcích  práce.

S uvedenými závěry Nejvyššího soudu se rozhodně lze ztotožnit a lze jen přivítat, že Nej-
vyšší soud vnímá zařazení dvou zaměstnanců konajících totožnou práci do různých platových 
tříd jako možné porušení zásady rovného zacházení.

Mgr. Michal VRAJÍK,
samostatný advokát; externí spolupracovník, Human Garden

ODPOVÍDÁME NA DOTAZY ČTENÁŘŮ
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