
Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY

40 PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA  5–6/2019

Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY

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

VÝPOVĚĎ PODEPSANÁ PODPISOVÝM RAZÍTKEM
Ustanovení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. prosince 2018, sp. zn. 21 Cdo 682/2018
(dostupné na www.nsoud.cz)

Z ustanovení § 40 odst. 3 obč. zák. vyplývá, že možnost nahrazení podpisu jednající 
osoby na písemném projevu vůle mechanickými prostředky (např. razítkem, faksimile, 
reprodukcí podpisu na tiskopise) přichází v úvahu pouze v případech, kdy je to obvyklé. 
Obvyklost případu je přitom třeba posuzovat objektivně (srov. usnesení Nejvyššího soudu 
ze dne 10. 1. 2001, sp. zn. 25 Cdo 176/99), s přihlédnutím k charakteru dotčeného práv-
ního úkonu a v pracovněprávních vztazích též s důrazem na zásadu zvláštní zákonné 
ochrany postavení zaměstnance (srov. § 1a odst. 1 písm. a) a § 4 zák. práce). V případě 
jednostranných právních úkonů zaměstnavatele směřujících k rozvázání pracovního po-
měru se zaměstnancem je nutno při tomto posouzení akcentovat zejména závažnost 
těchto právních úkonů a jejich způsobilost (schopnost) přivodit zánik základního pracov-
něprávního vztahu, nezřídka na újmu adresáta tohoto úkonu (zaměstnance). V těchto  
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případech – bez ohledu na jejich četnost u konkrétního zaměstnavatele – je proto nadmí-
ru žádoucí zaručit, aby právní úkon směřující k rozvázání pracovního poměru učinila 
(a podepsala) skutečně ta osoba, která je k němu oprávněna, což lze zajistit pouze tehdy, 
je-li písemný projev vůle završen vlastnoručním podpisem zaměstnavatele (jeho statutár-
ního orgánu nebo jiné osoby oprávněné jednat za zaměstnavatele). Z těchto důvodů je 
tedy opodstatněn závěr, že na písemném jednostranném právním úkonu 
zaměst navatele směřujícím k rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem 
nemůže být vlastnoruční podpis zaměstnavatele nahrazen mechanickými pro-
středky; tento právní úkon musí být vždy vlastnoručně podepsán zaměstnava-
telem (jeho statutárním orgánem nebo jinou osobou oprávněnou jednat 
za zaměstnavatele), jinak je neplatný.

Komentář
V komentovaném rozsudku se jednalo o případ, kdy zaměstnanec dostal od zaměstnavatele vý-
pověď z důvodu nadbytečnosti podle § 52 písm. c) zákoníku práce1. Výpověď byla sice řádně 
vytištěna, ale nebyla vlastnoručně podepsána osobou oprávněnou jednat za zaměstnavatele. 
Podpis předsedy představenstva akciové společnosti – zaměstnavatele byl totiž nahrazen mecha-
nickými prostředky, konkrétně tzv. podpisovým razítkem. Jednoduše řečeno – po vytištění byl 
dokument „orazítkován“ razítkem s podpisem statutárního orgánu zaměstnavatele.

Jádrem sporu se pak stala otázka, zda lze takové nahrazení podpisu považovat za dodr-
žení předepsané písemné formy výpovědi. Ustanovení § 40 odst. 3 dřívějšího občanského 
zákoníku2 totiž (shodně jako ustanovení § 561 odst. 1 v současnosti platného občanského zá-
koníku3) uvádělo, že podpis může být nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to ob-
vyklé. Zatímco podle názoru odvolacího soudu podpisové razítko k platné výpovědi stačilo, 
Nejvyšší soud věc vyložil opačně.

Nejvyšší soud totiž zdůraznil, že s přihlédnutím k zásadě zvláštní zákonné ochrany posta-
vení zaměstnance a vzhledem k závažnosti dokumentu, kterým se rozvazuje pracovní poměr, 
není obvyklé, aby tento dokument nebyl vlastnoručně podepsán. Kritérium obvyklosti se 
přitom v tomto případě posuzuje obecně, nikoliv ve vztahu ke konkrétnímu zaměstnavateli. 
Jinými slovy, i kdyby u konkrétního zaměstnavatele bylo zcela běžné, že se všechny doku-
menty podepisují podpisovým razítkem a že členové představenstva či jednatelé téměř nikdy 
nepodepisují dokumenty vlastnoručně, nelze k takové praxi přihlížet.

Nejvyšší soud tak navázal na svou dosavadní praxi, podle níž nestačí zaměstnanci předat 
výpověď z pracovního poměru jako fotokopii4, a dovodil, že výpověď z pracovního po-
měru, jakož i obecně jakýkoliv jiný dokument, kterým se jednostranně rozvazuje 
pracovní poměr (tedy i okamžité zrušení pracovního poměru a zrušení pracovního poměru 
ve zkušební době), musí obsahovat vlastnoruční podpis osoby oprávněné právně 
jednat za zaměstnavatele. S uvedeným závěrem se lze jednoznačně ztotožnit, protože dů-
sledky, které rozvázání pracovního poměru vyvolává, vyžadují, aby byly příslušné rozvazovací 
dokumenty podepsány vlastnoručně, a nikoliv jen „orazítkovány“. Tento závěr je opodstat-
něný i s ohledem na skutečnost, že razítkem může příslušný rozvazovací dokument opatřit 
kdokoliv, kdo si dané razítko opatří.

V opačném případě není dodržen předepsaný postup pro písemnou formu právního jed-
nání a pracovní poměr není rozvázán písemně. V posuzovaném případě mělo toto za následek 
„jen“ neplatnost výpovědi, protože šlo o výpověď danou ještě podle právní úpravy platné 
a účinné do 31. prosince 2013. Je ovšem třeba upozornit, že v současnosti by se k ta-
kovému rozvázání pracovního poměru vůbec nepřihlíželo, a bylo by tedy nicotné 

1  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
2  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3  Zákon č. 89/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4  Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. listopadu 2011, sp. zn. 21 Cdo 3278/2010.
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(zdánlivé) – viz § 50 odst. 1, § 60, § 66 odst. 2 zákoníku práce. Pracovní poměr by tedy 
výpovědí danou bez vlastnoručního podpisu vůbec neskončil a dále trval, aniž by zaměstna-
nec musel podat žalobu na určení neplatnosti výpovědi v zákonné dvouměsíční lhůtě; ob-
dobně by se přirozeně posuzovalo i jakékoliv jiné jednostranné jednání, které by bylo opatřeno 
pouhým razítkem, resp. jinými mechanickými prostředky.

Všem zaměstnavatelům lze proto doporučit postupovat maximálně obezřetně a doručo-
vat zaměstnancům dokumenty, jimiž se rozvazuje pracovní poměr (včetně dohod o rozvázání 
pracovního poměru), vždy vlastnoručně podepsané a pro vyloučení pochybností v „papírové“, 
tj. listinné podobě.

ODSTUPNÉ PŘI PŘEMÍSTĚNÍ ZAMĚSTNAVATELE
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. listopadu 2018, sp. zn. 21 Cdo 3551/2017
(dostupný na www.nsoud.cz)

Přemístění zaměstnavatele nelze mechanicky ztotožňovat se změnou zaměst-
navatelova sídla zapsaného do veřejného rejstříku nebo skutečného sídla, je-li 
zaměstnavatel právnickou osobou, nebo sídla podnikatele u zaměstnavatele, který je fy-
zickou osobou, neboť změna sídla nemusí mít nutně za následek také převedení podni-
kání nebo provozu jiných činností (úkolů) zaměstnavatele na jiné místo. Přemístění  
zaměstnavatele nebo jeho části není pracovněprávním, ale tzv. faktickým jed-
náním, na nějž nedopadají důvody nicotnosti nebo neplatnosti.

Výpovědní důvod podle ustanovení § 52 písm. b) zák. práce je naplněn, jen nemá-li 
zaměstnavatel možnost (vzhledem k ujednání o místu nebo místech výkonu práce ob-
saženého v pracovní smlouvě) přidělovat zaměstnanci práci nadále v dosavadním (sjed-
naném) místě výkonu práce nebo v místě, kam byl provoz jeho činnosti (činností) nebo 
úkolů  přemístěn. Při přemístění jen části zaměstnavatele je možné dát výpověď podle 
ustanovení § 52 písm. b) zák. práce jen tomu zaměstnanci, který pracoval v přemístěné 
části, a kterému proto nelze přidělovat nadále práci na místě (v místech), sjednaném (sjed-
naných) v pracovní smlouvě.

V projednávané věci soudy z uvedených zásad vycházely. Jejich závěr, že přemístě-
ním sídla žalovaného, jeho hlavního výrobního závodu a administrativních čin-
ností z XY do XY5 žalovaný nepozbyl možnost přidělovat žalobkyni práci podle 
pracovní smlouvy, je zcela v souladu se skutkovým zjištěním, že mimo konání 
pracovních porad a přijímání pokynů k výkonu práce nebyl výkon práce žalob-
kyně vázán na areál žalovaného v XY, kde navíc i po přemístění sídla žalovaného 
zůstaly zachovány prostory, ve kterých se nadále mohly konat pracovní porady a kde 
žalobkyně mohla obdržet pokyny pro výkon své práce. Navíc zůstalo plně zachováno 
sjednané místo výkonu práce žalobkyně v místě jejího bydliště v XY a žalo-
vaný tak neztratil možnost přidělovat nadále žalobkyni práci v dosavadním 
(sjednaném) místě výkonu práce. Správný je tak i závěr soudů, že přestože v dohodě 
o rozvázání pracovního poměru mezi účastníky je uvedeno, že je uzavřena „na základě 
přestěhování sídla společnosti“, nebylo v řízení prokázáno, že dohoda byla skutečně 
uzavřena z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. b) zák. práce (přemísťuje-li se za-
městnavatel nebo jeho část), a že proto žalobkyni nárok na odstupné podle ustanovení 
§ 67 odst. 1 zák. práce nevznikl.

Komentář
Druhý komentovaný případ se týkal rozvázání pracovního poměru dohodou, v níž bylo uve-
deno, že důvodem rozvázání pracovního poměru bylo přestěhování sídla zaměstnavatele. 
Zaměstnankyně toto považovala rovněž za důvod pro poskytnutí zákonného odstupného, 

5  Vzhledem k anonymizaci soudních rozhodnutí působí tyto zkratky bohužel zavádějícím dojmem, šlo 
nicméně o přesun mezi dvěma různými obcemi.
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a protože jí nebylo zaměstnavatelem přiznáno a vyplaceno, domáhala se ho soudní cestou. 
Zaměstnankyně s tímto požadavkem nicméně neuspěla.

Soudy totiž při projednávání věci zkoumaly, zda „přestěhováním“, resp. přemístěním sídla 
zaměstnavatel skutečně ztratil možnost přidělovat zaměstnankyni práci v místě výkonu práce 
podle pracovní smlouvy. Důvod rozvázání pracovního poměru spočívající v přemístění zaměst-
navatele nebo jeho části, s nímž § 67 odst. 1 zákoníku práce spojuje právo na odstupné, je 
totiž zásadně třeba zkoumat podle skutečného stavu věci a porovnávat, zda došlo k takovému 
„přesunu“ zaměstnavatele, v jehož důsledku odpadla možnost přidělovat zaměstnanci práci 
v původním místě výkonu práce.

V této konkrétní věci tomu tak nebylo, protože zaměstnankyně měla v pracovní smlouvě 
sjednána dvě místa výkonu práce – jednak v areálu zaměstnavatele, jednak ve svém bydlišti, 
přičemž bylo prokázáno, že v bydlišti mohla zaměstnankyně pracovat i nadále a do areálu 
zaměstnavatele jezdila především na porady a pro pokyny, přičemž v tomto minimálním roz-
sahu navíc zaměstnavatel mohl dotčené prostory využívat i nadále. I přestože tedy došlo 
k přestěhování zaměstnavatele, nevzniklo zaměstnankyni za těchto okolností právo 
na odstupné, přičemž s tímto závěrem se lze plně ztotožnit.

Pakliže zaměstnankyně chtěla dohodu o rozvázání pracovního poměru spojit s právem na 
odstupné, měla tak spíše (a lze to v obdobných případech doporučit) trvat na tom, aby bylo 
odstupné a jeho konkrétní výše (buď pevnou částkou, nebo násobkem průměrného měsíč-
ního výdělku) výslovně uvedeno v dohodě. I když totiž právo na odstupné nevyplývá přímo ze 
zákoníku práce, lze ho založit mimo jiné dohodou. Takové „smluvní odstupné“ však na rozdíl 
od zákonného odstupného podléhá i odvodům pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění, a z hlediska těchto odvodů se tak při zúčtování a výplatě chová jako mzda či plat.
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