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HLAVA XIV 
DORU�OVÁNÍ 

 
§ 334 

Obecné ustanovení o doru�ování 
zam�stnavatelem 

(1) Písemnosti týkající se vzniku, zm�n 
a skon�ení pracovního pom�ru nebo dohod 
o pracích konaných mimo pracovní pom�r, 
odvolání z pracovního místa vedoucího 
zam�stnance, d�ležité písemnosti týkající se 
odm��ování, jimiž jsou mzdový vým�r (§ 113 
odst. 4) nebo platový vým�r (§ 136) a záznam 
o porušení režimu do�asn� práce 
neschopného pojišt�nce (dále jen 
„písemnost“), musí být doru�eny zam�stnanci 
do vlastních rukou. 

(2) Písemnost doru�uje 
zam�stnavatel zam�stnanci do vlastních 
rukou na pracovišti; není-li to možné, m	že 
ji zam�stnavatel doru�it zam�stnanci 

a) kdekoliv bude zam�stnanec zastižen, 

b) prost�ednictvím provozovatele 
poštovních služeb, 

c) prost�ednictvím sít� nebo služby 
elektronických komunikací, nebo 

d) prost�ednictvím datové schránky. 

(2) Písemnost doru�uje zam�stnavatel 
zam�stnanci do vlastních rukou na pracovišti, 
v jeho byt� nebo kdekoliv bude zastižen anebo 
prost�ednictvím sít� nebo služby 
elektronických komunikací; není-li to možné, 
m�že zam�stnavatel písemnost doru�it 
prost�ednictvím provozovatele poštovních 
služeb. 

(3) Nedoru�uje-li zam�stnavatel 
písemnost prost�ednictvím sít� nebo služby 
elektronických komunikací nebo 
prost�ednictvím provozovatele poštovních 
služeb, považuje se písemnost za doru�enou 
také tehdy, jestliže zam�stnanec p�ijetí 
písemnosti odmítne. 

(4) Je-li písemnost doru�ována 
prost�ednictvím provozovatele poštovních 
služeb, vybere zam�stnavatel takovou 
poštovní službu, aby z uzav�ené poštovní 
smlouvy

94
) vyplývala povinnost doru�it 

poštovní zásilku obsahující písemnost za 
podmínek stanovených tímto zákonem. 

(5) Podmínky doru�ení písemnosti 
advokátovi se �ídí § 48 ob�anského soudního 
�ádu. 
 
 
 
 

§ 335 
Doru�ování zam�stnavatelem 

prost�ednictvím sít� nebo služby 
elektronických komunikací 

(1) Prost�ednictvím sít� nebo služby 
elektronických komunikací m�že 
zam�stnavatel písemnost doru�it výlu�n� 
tehdy, jestliže zam�stnanec s tímto zp�sobem 
doru�ování vyslovil písemný souhlas a poskytl 
zam�stnavateli elektronickou adresu pro 
doru�ování. 

(2) Písemnost doru�ovaná 
prost�ednictvím sít� nebo služby 
elektronických komunikací musí být 
podepsána uznávaným elektronickým 
podpisem

95
). 

(3) Písemnost doru�ovaná 
prost�ednictvím sít� nebo služby 
elektronických komunikací je doru�ena dnem, 
kdy p�evzetí potvrdí zam�stnanec 
zam�stnavateli datovou zprávou podepsanou 
svým uznávaným elektronickým podpisem

95
). 

(4) Doru�ení písemnosti prost�ednictvím 
sít� nebo služby elektronických komunikací je 
neú�inné, jestliže se písemnost zaslaná na 
elektronickou adresu zam�stnance vrátila 
zam�stnavateli jako nedoru�itelná nebo jestliže 
zam�stnanec do 3 dn� od odeslání písemnosti 
nepotvrdil zam�stnavateli její p�ijetí datovou 
zprávou podepsanou svým uznávaným 
elektronickým podpisem

95
). 

 
§ 335a 

Doru�ování zam�stnavatelem 
prost�ednictvím datové schránky 

Prost�ednictvím datové schránky 
m	že zam�stnavatel písemnost doru�it jen 
tehdy, jestliže zam�stnanec s tímto 
zp	sobem doru�ování vyslovil písemný 
souhlas. Jestliže se zam�stnanec nep�ihlásí 
do datové schránky ve lh	t� 10 dn	 ode 
dne dodání písemnosti do datové schránky, 
považuje se písemnost za doru�enou 
posledním dnem této lh	ty. 
 

§ 336 
Doru�ování zam�stnavatelem 

prost�ednictvím provozovatele poštovních 
služeb 

(1) Písemnost, kterou doru�uje 
zam�stnavatel prost�ednictvím provozovatele 
poštovních služeb, zasílá zam�stnavatel na 
poslední adresu zam�stnance, kterou 
zam�stnanec zam�stnavateli písemn� sd�lil 
která je mu známa. Písemnost m�že být 
doru�ena také tomu, koho zam�stnanec k 
p�ijetí písemnosti ur�il na základ� písemné 
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Doprovodné p�edpisy k zákoníku práce 

  

�íslo 
právního 
p�edpisu 

Název právního p�edpisu 
Odkaz  

do zákoníku práce 

495/2001 Sb. Na�ízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prost�edk�, 
mycích, �isticích a dezinfek�ních prost�edk� 

§ 394 

567/2006 Sb.  Na�ízení vlády o minimální mzd�, o nejnižších úrovních 
zaru�ené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prost�edí 
a o výši p�íplatku ke mzd� za práci ve ztíženém pracovním 
prost�edí 

§ 111 
§ 112 
§ 117  

§ 128 odst. 1 

589/2006 Sb.  Na�ízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní 
doby a doby odpo�inku zam�stnanc� v doprav� 

§ 100 odst. 1 
§ 213 odst. 6 

590/2006 Sb.  Na�ízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných 
d�ležitých osobních p�ekážek v práci 

§ 199 odst. 2 

600/2006 Sb.  Vyhláška o stanovení tropických nebo jinak zdravotn� 
obtížných oblastí pro ú�ely dodatkové dovolené 

§ 215 odst. 3 

182/2007 Sb.  Na�ízení vlády o odchylné úprav� pracovní doby a doby 
odpo�inku �len� jednotky hasi�ského záchranného sboru 
podniku 

§ 100 odst. 2 

263/2007 Sb.  Vyhláška, kterou se stanoví pracovní �ád pro zam�stnance 
škol a školských za�ízení z�ízených Ministerstvem školství, 
mládeže a t�lovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným 
svazkem obcí 

§ 306 odst. 1 
§ 306 odst. 5 

361/2007 Sb.  Na�ízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i 
práci 

 

201/2010 Sb.  Na�ízení vlády o zp�sobu evidence úraz�, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 

§ 105 

222/2010 Sb.  Na�ízení vlády o katalogu prací ve ve�ejných službách 
a správ� 

§ 123 odst. 6 
písm. b) 

227/2010 Sb.  Na�ízení vlády o odchylné úprav� pracovního pom�ru 
zam�stnanc� s pravidelným pracovišt�m v zahrani�í 

§ 346 

222/2011 Sb.  Na�ízení vlády o zavedení letního �asu v letech 2012 až 2016  

328/2013 Sb. Na�ízení vlády o stanovení rozsahu a zp�sobu poskytovaní 
údaj� do Informa�ního systému o platech 

§ 137 odst. 3 

304/2014 Sb. Na�ízení vlády o platových pom�rech státních zam�stnanc� § 128 odst. 2 
§ 129 odst. 2 


