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Dobrý den, milé kolegyně, vážení kolegové,

přinášíme první číslo mzdového měsíčníku roku 2020.

Je zajímavé, jak jsme všichni přivyknuti, že prostě ve mzdách je vše nové k 1. dni nového 
roku. Nikdo nečeká, že bude něco platit stejně jako loni. Mzdy jsou tedy velmi proměnlivé 
a nikoho to neudivuje.

Obecně nemáme rádi změny, myslím, že všichni. Přitom změna je jedna z mála jistot, 
které máme. Jaké změny plánujete v roce 2020 Vy? Nebo byste rádi, kdyby žádné nebyly? 
Máte teď vše super. Já se přiznám, že kdykoliv jsem si ve svém životě říkala, že to mám 
teď prima, že by to mohlo vydržet nekonečně dlouho, vždycky se mi situace velmi rychle 
změnila. Možná „zákon schválnosti“. Tak už si to neříkám a zařadila jsem do svého života, 
že změna je normální. Jediné, na čem záleží u změny je, jak se budu chovat. Nejčastěji se 
to u mne týká práce, ale samozřejmě to podobně mám i v soukromém životě. Například 
najít dobrého kolegu do týmu není snadné. A na týmu tolik záleží. Super tým je poklad 
firmy. Přesto nemůžu lpět na tom, jestli ten odejde a další přijde. Dobře se to píše, ale 
už trochu složitěji se to žije. Lidé kolem Vás tvoří to, jací jste. Poděkovat za strávený čas 
a popřát hodně štěstí, to je panečku náročné. To je cesta, nic dalšího mi nefunguje a být 
naštvaný nebo obviňovat nefunguje také. 

Určitě známe, že když máme kolem sebe hodně negativity, skočí na nás a vznikne potíž. 
Když máme vedle sebe pozitivní lidi, kteří nás inspirují, cítíme sílu tvořit a je nám skvěle...

Odborníci říkají, že pět lidí, s nimiž se nejčastěji scházíme, vytváří naše postoje. 

Přeji nám, ať nás potká cokoliv, abychom to přijali a uvědomili si, že jediné, co máme 
v rukách, je to, jak budeme reagovat na vzniklou situaci.

Krásný leden všem

P.

http://www.pevacoukova.cz
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Citát:

„Tajemství šťastného života spočívá v tom, s jakou elegancí dokážeme přijmout změnu.“

Edgar Allan Poe

Články
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

ČSSD odmítá zrušit superhrubou mzdu. Lidem by totiž zbylo víc z výplaty

Koaliční ANO a ČSSD debatují o zrušení superhrubé mzdy, kterou v roce 2008 v rámci daňové reformy prosadila vláda Mirka 
Topolánka (ODS). Hnutí ANO chce nyní superhrubou mzdu zrušit, zatímco ČSSD je proti. Soc. dem. argumentuje výpadkem 
příjmu v rozpočtu, protože lidé by odvedli na dani méně.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Ministryně Maláčová představila tři varianty důchodové reformy

Po desátém jednání Komise pro spravedlivé důchody představila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) 
spolu s předsedkyní komise Danuší Nerudovou základní principy důchodové reformy. Reforma má vytvořit spravedlivý, 
srozumitelný a finančně udržitelný systém důchodů. Základní architektura počítá mimo jiné se zavedením základního 
důchodu a posílením odměňování péče. MPSV dnes představilo tři varianty, které budou východiskem pro další politická 
jednání.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Trvá to až 40 minut. Lékaři kritizují e-neschopenky

Sdružení praktických lékařů (SPL) kritizuje elektronické neschopenky. Jejich vystavení podle nich trvá i desítky minut 
a problémy jsou též s předáváním pacientů mezi jednotlivými lékaři. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) přiznalo 
problémy s webovou aplikací, kterou však využívá jen minimum lékařů. SPL zvažuje i podání žaloby na Českou správu 
sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Projekt eNeschopenka běží naplno

Elektronická neschopenka se od 1. 1. 2020 rozběhla naplno. Pro pacienty tak končí období, kdy museli v horečce obíhat 
s papírem v ruce lékaře a zaměstnavatele. Takzvaná eNeschopenka přinese ulehčení nejen lidem, ale také lékařům 
a zaměstnavatelům. Vyplnění formuláře je rychlé a snadné. Zaměstnavatelé budou mít přehled o pracovní neschopnosti 
prakticky ihned.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Co se mění v roce 2020? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Stejně jako v předchozích letech přinese i rok 2020 v oblasti práce a sociálních věcí řadu změn. Od ledna dojde k dalšímu 
rekordnímu růstu důchodů, minimální mzdy a spolu s ní všech úrovní zaručené mzdy. MPSV pod vedením ministryně Jany 
Maláčové (ČSSD) se podařilo po dlouhých 12 letech nalézt podporu pro navýšení rodičovského příspěvku.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

Vybíráme z aktualit...

Zveřejněno: 15. 1. 2020

Zveřejněno: 13. 1. 2020

Zveřejněno: 8. 1. 2020

Zveřejněno: 3. 1. 2020

Zveřejněno: 3. 1. 2020

https://www.ucetni-portal.cz/cssd-odmita-zrusit-superhrubou-mzdu-lidem-by-totiz-zbylo-vic-z-vyplaty-5101-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zvyseni-rodicovskeho-prispevku-ani-dani-zatim-poslanci-neschvalili-4947-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/ministryne-malacova-predstavila-tri-varianty-duchodove-reformy-5096-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/trva-to-az-40-minut-lekari-kritizuji-e-neschopenky-5093-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/projekt-eneschopenka-bezi-naplno-5088-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/babis-superhrubou-mzdu-zrusime-a-dane-snizime-4985-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/co-se-meni-v-roce-2020-novinky-ministerstva-prace-a-socialnich-veci-5087-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vypocet-dovolene-se-zmeni-ma-byt-spravedlivejsi-4972-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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Ing. Růžena Klímová

S účinností od 1. 1. 2020 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních 
srážek z jeho mzdy, a to podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být povinnému 
sražena z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (dále 
jen „nařízení vlády“).
Nezabavitelná částka, která musí být dlužníkovi vždy vyplacena, je odvozena
-  ze životního minima jednotlivce, které je určeno v § 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a činí 

3 410 Kč,
-  z normativních nákladů na bydlení jednotlivce v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy a stanovených pro obec, 

která má 50 000 až 99 999 obyvatel.
Pro rok 2020 se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, 
které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení, a zvyšuje se částka na bydlení ze stávající 
výše 6 233 Kč na 6 502 Kč (viz nařízení vlády č. 349/2019 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální 
podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, 
a částek normativních nákladů na bydlení). 
Částka, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima a shora uvedených 
nákladů na bydlení ...........................................................(3 410 + 6 502) x 2 = 19 824 Kč. 
Nejvyšší výše třetin činí 6 608 Kč. Výpočet ..............19 824 : 3 = 6 608 Kč.
Nezabavitelná částka na osobu povinného činí 2/3 ze součtu částky životního minima a normativních nákladů na bydlení 
6 608 Kč. Výpočet .............................................................(3 410 + 6 502) x 2/3 = 6 608 Kč.
Nezabavitelná částka na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné, činí ¼ z částky 6 608Kč, tj. 1 652 Kč (dále 
jen dílčí nezabavitelná částka). 
Při výpočtu nezabavitelné částky se započte tato dílčí nezabavitelná částka tolikrát, kolika osobám je dlužník povinen 
poskytovat výživné. Vyživovací povinnost upravuje § 910 zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, (dále jen „NOZ“).
Vyživovací povinnost vůči dětem se týká pouze dětí vlastních, osvojených, adoptovaných a úředním rozhodnutím svěřených 
do péče nahrazující péči rodičů. Vyživovací povinnost dětí není omezena věkem 26 let, jak tomu je u daňového zvýhodnění 
na dítě v oblasti daní, a jak tomu je u studentů, kteří studují střední školu a vysokou školu v bakalářském nebo magisterském 
studijním programu (tzv. pojištěnci státu v oblasti zdravotního pojištění). 
Nařízení vlády stanoví, na které osoby se dílčí nezabavitelná částka započte. Podle ustanovení § 1 odst. 2 nařízení vlády se na 
manžela (nebo registrovaného partnera) dlužníka započte dílčí nezabavitelná částka, i když má samostatný příjem. Na dítě, 
které manželé (rodiče) společně vyživují, se započítává dílčí nezabavitelná částka každému manželovi (rodiči) zvlášť, jsou-li 
srážky prováděny ze mzdy obou manželů (rodičů). Dílčí nezabavitelná částka se nezapočte na žádného z těch, v jejichž 
prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá. Jinak je tomu 
v případě, je-li uzavřena dohoda o úhradě výživného podle § 2045 NOZ, a zaměstnavatel souhlasí s prováděním této srážky, 
nebo je výživné uhrazováno dobrovolně samotným dlužníkem. V takovém případě se nezabavitelná částka na vyživované 
osoby započte. 
 Od 1. 1. 2014 není zaměstnavatel povinen žádné srážky na základě dohody uzavřené mezi zaměstnancem a třetí stranou 
provádět, pokud k nim nedal předem souhlas. To platí i pro dohodu o úhradě výživného. 
Zákonem č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, kterým došlo 
ke změně ustanovení § 2045 NOZ a který nabyl účinnosti 28. 2. 2017, došlo k odstranění problematické podmínky u srážek 
na základě dohody o srážce ze mzdy, a to, že srážka nesměla být vyšší než polovina mzdy. Přechodným ustanovením je však 
dána možnost, aby dříve uzavřené dohody o srážce ze mzdy (dohody o srážce ze mzdy uzavřené v období od 1. 1. 2014 
do 27. 2. 2017) byly změněny ve smyslu novelizovaného ustanovení. Tímto postupem se zajistí soulad při provádění všech 
srážek na základě dohod o srážkách ze mzdy bez ohledu na okamžik jejich uzavření.

Změny ve výpočtu exekučních  
srážek ze mzdy od 1. 1. 2020
Autor: Ing. Růžena Klímová

Dnešní článek od paní ing. Růženy Klímové Vás seznámí s aktuálními změnami ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy, a to 
i prostřednictvím několika příkladů. 
Víte, jak vysoká je od 1. 1. 2020 nezabavitelná částka, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek 
z jeho mzdy? A víte, od čeho je odvozena? Odpovědi na tyto a řadu dalších otázek naleznete v článku.
Jana

https://www.codexisuno.cz/8Gt
https://www.codexisuno.cz/8Gt
https://www.codexisuno.cz/8Gv
https://www.codexisuno.cz/8Jn
https://www.codexisuno.cz/8Jn
https://www.codexisuno.cz/8Jn
https://www.codexisuno.cz/8Gw
https://www.codexisuno.cz/8Gt
https://www.codexisuno.cz/8Gx
https://www.codexisuno.cz/8Gy
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-460-2016-sb-kterym-se-meni-zakon-c-89-2012-sb-obcansky-zakonik-a-dalsi-souvisejici-zakony-1099-x.html
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Součet všech dílčích nezabavitelných částek a nezabavitelná částka na dlužníka činí nezabavitelnou částku, která se 
zaokrouhluje na celou korunu nahoru, pokud jejich součet není celé číslo. Nezaokrouhlují se tedy jednotlivé dílčí částky, ale 
až jejich konečný součet. Jedná-li se o povinného, který má jen nezabavitelnou částku na svou osobu, zaokrouhluje se tato 
nezabavitelná částka na povinného nahoru, není-li určena číslem celým.
Podle § 4 nařízení vlády se uplatní nová nezabavitelná částka poprvé za zúčtovací období, do něhož připadne den, od 
něhož se tato částka zvyšuje. Protože ke zvýšení normativních nákladů na bydlení dochází k 1. 1. 2020, použije se nová výše 
nezabavitelné částky poprvé při zúčtování mezd za leden 2019, tedy ve výplatním termínu v únoru 2020. 
Podle ustanovení § 299 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, (dále jen „OSŘ“) se od 1. 9. 2015 za mzdu považuje 
i odměna z dohody o provedení práce. Je proto nutné, aby při vzniku každého pracovněprávního vztahu zaměstnavatel 
zjistil, zda nový zaměstnanec nemá exekuční srážky. 

Příklad č. 1
Zaměstnanec je ženatý a na základě dohody platí výživné na 2 děti z předchozího manželství. S novou manželkou se 
stará o její 3 děti. V případě exekuční srážky bude činit nezabavitelná částka….6 608 + (3 x 1 652) = 11 564 Kč.
Do nezabavitelné částky se započte výživné na současnou manželku a na jeho 2 vlastní děti, jimž poskytuje výživné 
dobrovolně na základě dohody rodičů. Jeho vlastní děti by se započetly i v případě, pokud by výživné určil soud. Nutno 
vždy rozlišovat, zda-li byla nařízena exekuce na výživné ve prospěch dítěte nebo soud pouze stanovil výši výživného na 
základě žádosti jednoho z rodičů.
Protože zaměstnavatel nedal souhlas s prováděním srážky týkající se úhrady výživného, a ani s ním neuzavřel dohodu 
o provádění takové srážky, musí zaměstnanec zasílat výživné sám, což může jeho příjem velmi ohrozit, bude-li nařízena 
přednostní exekuční srážka. Při přednostní exekuci mu zůstane pouze třetí třetina a nezabavitelná částka. Uhrazuje-li 
z tohoto zbytku výživné sám, nezbude mu v podstatě téměř nic. Do konce roku 2013 byl zaměstnavatel povinen dohodu 
rodičů o úhradě výživného plně respektovat, a to i v případě, že bude plátci mzdy předložena v budoucnu (viz § 551 
zákona č. 40/1964 Sb. – starý občanský zákoník a přechodné ustanovení NOZ). Od roku 2014 má zaměstnavatel právo 
takovou dohodu odmítnout, pokud byla dohoda rodičů uzavřena až po 31. 12. 2013. 

Postup při výpočtu exekučních srážek ze mzdy
Z čisté mzdy se odečte nezabavitelná částka. Nezabavitelná částka se uplatní pouze jednou v měsíci, a to u prvního plátce, 
případně u plátce určeného soudem. U dalších plátců se k nezabavitelné částce nepřihlíží, pokud soud nebo jiný správní 
orgán neurčí každému plátci, kolik z nezabavitelné částky uplatní každý z nich. 
Zbytek čisté mzdy se porovná s částkou, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení, tj. od 1. 1. 2020 se porovná s částkou 
19 824 Kč. Pokud je však zbytek čisté mzdy roven částce 19 824 Kč nebo je nižší než částka 19 824 Kč, sníží se tento zbytek na 
číslo dělitelné třemi a vypočítají se třetiny. Nejvyšší výše třetiny činí v r. 2020: 19 824 : 3 = 6 608 Kč.
První třetina je určena k vydobytí pohledávek přednostních i nepřednostních podle svého pořadí. Druhá třetina je určena 
k vydobytí přednostních pohledávek, a pokud má dlužník jen nepřednostní pohledávky, vyplatí se druhá třetina dlužníkovi.
Třetí třetina se vyplatí vždy dlužníkovi.
Bez omezení se srazí zbytek čisté mzdy přesahující částku, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, tj. nad částku 
19 824 Kč. Jde o plně zabavitelnou část zbytku čisté mzdy. Tato částka se nejprve připočítává ke druhé třetině, aby došlo 
k přednostní úhradě přednostních pohledávek. Pokud však dlužník nemá přednostní pohledávky, použije se tato plně 
zabavitelná částka na krytí nepřednostních pohledávek. 

Příklad č. 2
Čistá mzda činí 28 995Kč. Zaměstnanec je ženatý a má 2 děti (s manželkou se jedná o 3 vyživované osoby). Nezabavitelná 
částka činí 6 608 + (3 x 1 652) = 11 564 Kč.
Je nařízena přednostní exekuce ve výši 166 000 Kč, která byla doručena do datové schránky dne 15. 5. 2019. Nepřednostní 
exekuce ve výši 15 000 Kč byla doručena již v r. 2018, ale doposud z ní nebylo nic sraženo, protože zaměstnanec měl nízké 
příjmy, z nichž nebylo možné nic srazit.
Čistá mzda snížená o nezabavitelnou částku ...... 28 995 - 11 564 = 17 431 Kč 
Část mzdy zabavitelné bez omezení ....................... v daném případě nevzniká
Výše třetin ......................................................................... 17 431 - 1 = 17 430 Kč, 17 430 : 3 = 5 810 Kč 
Z první třetiny bude uhrazena část nepřednostní pohledávky ve výši 5 810 Kč, protože má dřívější pořadí než přednostní 
pohledávka. V dalších měsících se bude uhrazovat zbytek.
Ze druhé třetiny se bude uhrazovat přednostní exekuce ve výši 5 810 Kč. 
Zaměstnanci se vyplatí..................... 810 (třetí třetina) + 11 564 (nezabavitelná částka) + 1 (snížení na dělit)= 17 375 Kč
Kontrola ................................................. 5 810 + 5 810 + 17 375 = 28 995 Kč

Změny ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy od 1. 1. 2020
Ing. Růžena Klímová

https://www.codexisuno.cz/8Gz
https://www.codexisuno.cz/8GA
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Jsme-li jediným plátcem příjmu dlužníka, je nutné při každé srážce ze mzdy včetně dohody o srážce ze mzdy ponechat 
zaměstnanci nezabavitelnou částku a třetí třetinu. .Jde-li o souběžné plátce příjmu, musí ten, kdo exekuci nařídil, určit, který 
z plátců bude uplatňovat nezabavitelnou částku, případně jakou část každý z nich. 
Dohody o srážkách ze mzdy jsou srážkami nepřednostními s výjimkou dohody o výživném, která se považuje za 
srážku přednostního charakteru. Má-li dlužník pouze nepřednostní srážky, ponechává se mu třetí třetina, druhá třetina 
a nezabavitelná částka. V případě dohody o výživném se zaměstnanci ponechává jen třetí třetina a nezabavitelná částka, 
bylo-li nutné použít celou disponibilní část mzdy (druhá třetina, plně zabavitelný zbytek čisté mzdy a první třetina) 
k pokrytí výživného. 

Příklad č. 3
Zaměstnavatel akceptoval dohodu rodičů o úhradě výživného ve výši 6 500 Kč. Jiné srážky zaměstnanec nemá. 
V příslušném měsíci činí jeho čistá mzda snížená o nezabavitelnou částku 13 256 Kč. 
Plně zabavitelný zbytek čisté mzdy .........................  nevzniká
Třetina činí ........................................................................  4 418 Kč (Výpočet: 13 256 - 2 = 13 254, 13 254 : 3 = 4 418 Kč)
Pro úhradu výživného se použije:
druhá třetina - 4 418 Kč, 
část z první třetiny - 2 082 Kč.
Výživné bude poukázáno v plné výši: 4 418 + 2 082 = 6 500 Kč 

Příklad č. 4
Čistá mzda činí 29 995Kč. Zaměstnanec je ženatý. Z předchozího manželství má dvě děti, které jsou zletilé a studují. 
Dosud však zaměstnavateli nedoložil potvrzení o studiu, které by prokazovalo přípravu na budoucí povolání jeho dětí. 
Nezabavitelná částka bude do doby předložení nezbytných dokumentů činit: 
6 608 + 1 652 = 8 260 Kč
Je nařízena přednostní exekuce ve výši 180 000 Kč, která byla doručena do datové schránky dne 15. 1. 2019. Nepřednostní 
exekuce ve výši 15 000 Kč byla doručena již v r. 2018, ale doposud z ní nebylo nic sraženo, protože zaměstnanec nebyl 
zaměstnán. 
Čistá mzda snížená o nezabavitelnou částku....... 29 995 - 8 260= 21 735 Kč 
Část mzdy zabavitelná bez omezení ....................... 21 735 - 19 824 =1 911 Kč
Výše třetin ......................................................................... 19 824 : 3 = 6 608 Kč 
Z první třetiny bude uhrazena část nepřednostní pohledávky ve výši 6 608 Kč, protože má dřívější pořadí než přednostní 
pohledávka. V dalších měsících se bude uhrazovat zbytek.
Ze druhé třetiny a plně zabavitelného zbytku se bude uhrazovat přednostní exekuce ve výši 8 519 Kč (6 608 + 1 911 = 
8 519 Kč).
Zaměstnanci se vyplatí................................................. 6 608 (třetí třetina) + 8 260 (nezabavitelná částka) = 14 868Kč
Kontrola ............................................................................. 6 608 + 8 519 + 14 868 = 29 995 Kč

Do konce roku 2013 umožňoval zákoník práce, jednalo-li se o dohody o srážce ve prospěch třetí strany, aby dlužník požádal 
zaměstnavatele o provádění srážky nad rámec OSŘ. U dohod uzavřených po 31. 12. 2013 je tento postup zcela vyloučen. 
Nařízení vlády o nezabavitelných částkách je nutné respektovat i v případě insolvenční srážky. V souladu se změnou 
insolvenčního zákona od 1. 1. 2014 (změna zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
provedena zákonem č. 294/2013 Sb.) není dovoleno, aby od zahájení insolvenčního řízení se prováděla jakákoliv srážka na 
základě dohody (viz § 109 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona). 

Daňový bonus a exekuce na mzdu
Poplatník daně z příjmů fyzických osob má podle ustanovení § 35c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti. Je-li 
nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než jeho daňová povinnost, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. S ohledem 
na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 3. 2013 č.j. 1 VSPH 241/2013 jej lze postihnout jako jinou peněžitou 
pohledávku ve smyslu ustanovení § 312 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,ve spojení s ustanovením 
§ 58 odst. 2 písm. b) zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád.
Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí judikoval, že daňový bonus není dávkou určenou k výživě dítěte, ale je pouze 
nástrojem daňové optimalizace. Jelikož daňový bonus je příjmem povinného a zároveň se nejedná o plnění, které by 

Změny ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy od 1. 1. 2020
Ing. Růžena Klímová

https://www.codexisuno.cz/8GB
https://www.codexisuno.cz/8GC
https://www.codexisuno.cz/8GD
https://www.codexisuno.cz/8GD
https://www.codexisuno.cz/8GE
https://www.codexisuno.cz/8GF
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bylo uvedeno v § 299 OSŘ a jež by bylo vyloučeno z exekučního postihu, je daňový bonus postihován jako jiná peněžitá 
pohledávka povinného za jeho zaměstnavatelem. Daňový bonus se ve prospěch takové exekuce srazí celý.
Na provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky se nevztahují ustanovení o nezabavitelné částce, a proto se 
daňový bonus na základě exekučního příkazu k provedení exekuce dle § 312 OSŘ přikázáním jiné peněžité pohledávky srazí 
celý. Na exekuční příkaz dle § 312 OSŘ přikázáním jiné peněžité pohledávky se nevztahuje pořadí, které získaly jednotlivé 
pohledávky při srážkách ze mzdy dle ustanovení §§ 276 až 302 OSŘ. Bude-li tedy plátci mzdy doručena exekuce dle § 312 OSŘ 
na daňový bonus, bude srážka daňového bonusu provedena podle tohoto exekučního příkazu neprodleně. Zaměstnavatel 
tudíž musí vést samostatné pořadí exekucí na mzdu a samostatné pořadí exekucí dle § 312 OSŘ přikázáním jiné peněžité 
pohledávky na daňový bonus. Nový pohled na daňový bonus nepřinesl ani judikát Vrchního soudu v Olomouci ze dne 
23. 7. 2015 č.j. 282/2015-A-16.
Daňový bonus nelze postihnout exekucí na mzdu. Lze jej však vymoci exekucí dle ustanovení § 312 OSŘ – přikázáním 
jiné peněžité pohledávky. Pro vymáhání takové exekuce není podstatné, jedná-li se o daňový bonus vzniklý při měsíčním 
zúčtování mzdy nebo v rámci ročního zúčtování daně, pokud v exekučním příkazu není jednoznačně daňový bonus určen – 
měsíční daňový bonus, roční daňový bonus.

>> 14. 5. 2020 - 12. 6. 2020 / Bohuňovice <<

MZDOVÝ SPECIALISTA 2020
 od

www.ucetni-portal.cz/seminare-vlastni/

MZDY – POŘÁD SE O NICH MLUVÍ. ALE KDO JE UMÍ POŘÁDNĚ?

ZAŘAZUJEME NA PŘÁNÍ

10 DNŮ

Změny ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy od 1. 1. 2020
Ing. Růžena Klímová

https://www.codexisuno.cz/8GG
https://www.codexisuno.cz/8GH
https://www.codexisuno.cz/8GH
https://www.codexisuno.cz/8GI
https://www.codexisuno.cz/8GH
https://www.codexisuno.cz/8GH
https://www.codexisuno.cz/8GH
https://www.ucetni-portal.cz/seminare-vlastni/
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Co se odvozuje od minimální mzdy?

Titul Právní úprava 2019 2020

1.

Minimální mzda a doplatek minimální mzdy
Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním 
pracovněprávním vztahu. Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být 
nižší než minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje 
mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, 
za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli.

§ 111 odst. 
1 zákona č. 

262/2006 Sb., 
zákoník práce  
(dále též „ZP“)

13 350 Kč 14 600 Kč

2.

Zaručená mzda a doplatek 
Nedosáhne-li mzda nebo plat bez mzdy nebo platu za práci přesčas, 
příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním 
prostředí a za práci v sobotu a v neděli příslušné nejnižší úrovně zaručené 
mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek.

§ 112 odst. 3 ZP
13 350 Kč  – 

26 700 Kč
14 600 Kč  – 

29 200 Kč

3.
Průměrný hodinový výdělek nebo pravděpodobný výdělek 
a minimální mzda (případná úprava podle provozu) 

§ 357 ZP 79,80 Kč/hod. 87,30 Kč/hod. 

4.
Odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody 
o provedení práce a pracovní činnosti) a minimální mzda

§ 111 odst. 3  
písm. c) ZP

79,80 Kč/hod. 87,30 Kč/hod.

5. Příplatek za práci ve ztíženém prostředí a minimální mzda § 6 NV 567/2006 Sb. 7,98 Kč/hod. 8,73 Kč/hod. 

6.

D
aň

ov
ý 

bo
nu

s
a 

m
in

im
ál

ní
 m

zd
a Měsíční daňový bonus

(minimálně 50 Kč, maximálně 5 025 Kč, pokud dosahuje u po-
platníka alespoň výše poloviny minimální mzdy)

§ 35d odst. 4 zákona 
č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů 
(dále též „ZDP“)

6 675 Kč/měs. 7 300 Kč/měs.

Roční daňový bonus
(minimálně 100 Kč, maximálně 60 300 Kč, může uplatnit poplat-
ník, který ve zdaňovacím období, pokud měl příjem podle § 6, 7, 
8 nebo § 9 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy)

§ 35c odst. 3 a 4 ZDP 79 800 Kč/rok 87 600 Kč/rok

7.
Určení ročního limitu pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů 
a minimální mzda (36násobek minimální mzdy, která je platná k 1. lednu 
kalendářního roku)

§ 4 odst. 1
písm. h) ZDP

480 600 Kč 525 600 Kč

8.

Nekolidující příjem uchazeče o zaměstnání a minimální mzda – 
polovina minimální mzdy 
POZOR! Dle novely zákona o zaměstnanosti č. 206/2017 Sb. s účinností 
od 29. 7. 2017 nesmí uchazeč o zaměstnání mít nekolidující příjem na 
dohodu o provedení práce. 

§ 25 odst. 3  
z. č. 435/2004 Sb.

6 675 Kč/měs. 7 300 Kč/měs.

9.

Zd
ra

vo
tn

í  
po

jiš
tě

ní

Minimální měsíční zdravotní pojištění zaměstnance (13,5 %) 
a minimální mzda

§ 3 odst. 6  
z. č. 592/1992 Sb.

1 803 Kč  
(13 350 Kč)

1 971 Kč  
(14 600 Kč)

Minimální měsíční vyměřovací základ osoby bez 
zdanitelných příjmů 
(nemá příjmy ze zaměstnání, ani podnikání a není pojištěncem 
státu, musí platit zdravotní pojištění z minimální mzdy)

§ 3b  
z. č. 592/1992 Sb.

1 803 Kč  
(13 350 Kč)

1 971 Kč  
(14 600 Kč)

10.
Sleva za umístění dítěte a minimální mzda
(za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně) do výše mini-
mální mzdy)

§ 35bb odst. 4 ZDP 13 350 Kč 14 600 Kč

1

Minimální mzda a co se z ní odvozuje, 
zaručená mzda 2020
Autor: Ing. Pěva Čouková

Minimální mzda a co se z ní odvozuje, zaručená mzda 2020
Ing. Pěva Čouková

Minimální mzda byla od 1. 1. 2020 zvýšena na 14 600 Kč. V následujícím článku paní Pěvy Čoukové, který je současně jedním 
z mnoha našich přehledů (viz sekce Přehledy, podsekce V. Mzdová problematika, přehled č. 3), naleznete informace o tom, 
co vše se od minimální mzdy odvíjí, návod na to, jak odvodit konkrétní sazby na hodinu podle stanovené týdenní pracovní 
doby a připomeneme si, že je nutné dodržovat nejen mzdu minimální, ale především mzdu zaručenou. Bez zajímavosti není 
ani tabulka zachycující vývoj výše minimální mzdy od roku 1991. 
Jana

https://www.codexisuno.cz/4jg
https://www.codexisuno.cz/4jg
https://www.codexisuno.cz/4jg
https://www.codexisuno.cz/4jg
https://www.codexisuno.cz/4jh
https://www.codexisuno.cz/4ji
https://www.codexisuno.cz/4jj
https://www.codexisuno.cz/4jj
https://www.codexisuno.cz/4jk
https://www.codexisuno.cz/4jl
https://www.codexisuno.cz/4jl
https://www.codexisuno.cz/4jl
https://www.codexisuno.cz/8I9
https://www.codexisuno.cz/8I9
https://www.codexisuno.cz/8Fn
https://www.codexisuno.cz/4jn
https://www.codexisuno.cz/4jn
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-206-2017-sb-ze-dne-8-cervna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-435-2004-sb-o-zamestnanosti-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-1443-x.html
https://www.codexisuno.cz/5Ez
https://www.codexisuno.cz/5Ez
https://www.codexisuno.cz/4jp
https://www.codexisuno.cz/4jp
https://www.codexisuno.cz/4jq
https://www.codexisuno.cz/4jq
https://www.codexisuno.cz/4js
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Minimální mzda 2020

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Její základní právní úprava je 
stanovena § 111 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami 
o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Nerozlišuje se, jde-li 
o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou nebo o souběžné pracovní poměry. Nárok na minimální mzdu vzniká v každém 
pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr samostatně.
Výši základní sazby minimální mzdy, dalších sazeb minimální mzdy odstupňovaných podle míry vlivů omezujících pracovní 
uplatnění zaměstnance a podmínky pro poskytování minimální mzdy stanovuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální 
mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci 
ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Sazba minimální mzdy pro rok 2020 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 347/2019 Sb. a pro stanovenou týdenní pracovní 
dobu 40 hodin činí 14 600 Kč za měsíc nebo 87,30 Kč za hodinu. 
Základní sazba minimální mzdy je stanovena pro týdenní pracovní dobu 40 hodin.

Období Výše minimální mzdy Upraveno nařízením 
vlády č.od do Kč za měsíc Kč za hodinu

2/1991 12/1991 2 000 10,80
1/1992 12/1995 2 200 12,00
1/1996 12/1997 2 500 13,60
1/1998 12/1998 2 650 14,80
1/1999 06/1999 3 250 18,00
7/1999 12/1999 3 600 20,00
1/2000 06/2000 4 000 22,30
7/2000 12/2000 4 500 25,00
1/2001 12/2001 5 000 30,00
1/2002 12/2002 5 700 33,90
1/2003 12/2003 6 200 36,90
1/2004 12/2004 6 700 39,60
1/2005 12/2005 7 185 42,50
1/2006 06/2006 7 570 44,70
7/2006 12/2006 7 955 48,10
1/2007 07/2013 8 000 48,10 249/2007 Sb.
8/2013 12/2014 8 500 50,60 210/2013 Sb.
1/2015 12/2015 9 200 55,00 204/2014 Sb.
1/2016 12/2016 9 900 58,70 233/2015 Sb.
1/2017 12/2017 11 000 66,00 336/2016 Sb.
1/2018 12/2018 12 200 73,20 286/2017 Sb.
1/2019 12/2019 13 350 79,80 273/2018 Sb.
1/2020 14 600 87,30 347/2019 Sb.

Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby (§ 79 ZP) než 40 hodin se hodinové sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně 
zaručené mzdy úměrně zkrácení týdenní pracovní doby zvyšují.
Zaměstnanci, který má sjednánu kratší pracovní dobu (§ 80 ZP) nebo který neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou 
pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, se sazba minimální mzdy a nejnižší úroveň zaručené mzdy 
snižují úměrně odpracované době.
Podle § 79 ZP však mohou mít zaměstnanci stanovenou i jinou týdenní pracovní dobu. Stanovená týdenní pracovní doba 
zaměstnanců pracujících v podzemí a zaměstnanců pracující v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu nesmí 
překročit 37,5 hodiny týdně. Stanovená týdenní pracovní doba zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem nesmí 
překročit 38,75 hodiny týdně. 

2

Minimální mzda a co se z ní odvozuje, zaručená mzda 2020
Ing. Pěva Čouková

https://www.codexisuno.cz/5om
https://www.codexisuno.cz/8Ia
https://www.codexisuno.cz/8Ia
https://www.codexisuno.cz/8Ia
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-vlady-c-347-2019-sb-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-567-2006-sb-o-minimalni-mzde-1878-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-vlady-c-249-2007-sb-kterym-se-meni-narieni-vlady-c-567-2006-sb-o-minimalni-mzde-o-nejnizsich-urovnich-zarucene-mzdy-o-vymezeni-ztizeneho-pracovniho-prostredi-a-o-vysi-priplatku-ke-mzde-za-praci-ve-ztizenem-pracovnim-prostredi-1110-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-vlady-c-210-2013-sb-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-567-2006-sb-o-minimalni-mzde-o-nejnizsich-urovnich-zarucene-mzdy-o-vymezeni-ztizeneho-pracovniho-prostredi-a-o-vysi-priplatku-ke-mzde-za-praci-ve-ztizenem-pracovnim-prostredi-1114-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-vlady-c-204-2014-sb-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-567-2006-sb-o-minimalni-mzde-683-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-vlady-c-233-2015-sb-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-567-2006-sb-o-minimalni-mzde-o-nejnizsich-urovnich-zarucene-mzdy-o-vymezeni-ztizeneho-pracovniho-prostredi-a-o-vysi-priplatku-ke-mzde-za-praci-ve-ztizenem-pracovnim-prostredi-1112-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-vlady-c-336-2016-sb-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-567-2006-sb-o-minimalni-mzde-o-nejnizsich-urovnich-zarucene-mzdy-o-vymezeni-ztizeneho-pracovniho-prostredi-a-o-vysi-priplatku-ke-mzde-za-praci-ve-ztizenem-pracovnim-prostredi-2502-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-vlady-c-286-2017-sb-ze-dne-21-8-2017-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-567-2006-sb-o-minimalni-mzde-1442-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-vlady-c-273-2018-sb-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-567-2006-sb-o-minimalni-mzde-1699-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-vlady-c-347-2019-sb-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-567-2006-sb-o-minimalni-mzde-1878-x.html
https://www.codexisuno.cz/4je#!33757
https://www.codexisuno.cz/4jf#!34257
https://www.codexisuno.cz/4je#!33757
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Konkrétní sazby na hodinu podle stanovené týdenní pracovní doby odvodí zaměstnavatelé ze základních sazeb takto:

Nepřetržitý provoz nebo třísměnný provoz 

Vzorec: MMx = MMz krát k

k = 40 / x

MM = minimální mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu

z = 40 hodin

x = 37,5 hodin

Výpočet:

MM37,5 = 87,30 Kč krát k

k = 40 / 37,5 = 1,0667

MM37,5 = 87,30 Kč krát 1,0667 = 93,12291 Kč zaokrouhleno na 93,12 Kč

Dvousměnný provoz 

Vzorec: MMx = MMz krát k

k = 40 / x

MM = minimální mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu

z = 40 hodin

x = 38,75 hodin

Výpočet:

MM38,75 = 87,30 Kč krát k

k = 40 / 38,75 = 1,032258065

MM38,75 = 87,30 Kč krát 1,032258065 = 90,11612903 Kč zaokrouhleno na 90,12 Kč

Zaručená mzda 2020

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, 
odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin (§ 3 odst. 1 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., 
o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke 
mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí). 

Hodnoty nejnižších úrovní zaručené mzdy platné od 1. 1. 2020 v porovnání s rokem 2019: 

Skupina prací

Nejnižší úroveň 
zaručené mzdy od 
1. 1. 2019 v Kč za 

hodinu*

Nejnižší úroveň 
zaručené mzdy od 
1. 1. 2019 v Kč za 

měsíc**

Nejnižší úroveň 
zaručené mzdy od 
1. 1. 2020 v Kč za 

hodinu*

Nejnižší úroveň 
zaručené mzdy od 
1. 1. 2020 v Kč za 

měsíc**

1. 79,80 Kč 13 350 Kč 87,30 Kč 14 600 Kč

2. 88,10 Kč 14 740 Kč 96,30 Kč 16 100 Kč

3. 97,30 Kč 16 280 Kč 106,40 Kč 17 800 Kč

4. 107,40 Kč 17 970 Kč 117,40 Kč 19 600 Kč

5. 118,60 Kč 19 850 Kč 129,70 Kč 21 700 Kč

6. 130,90 Kč 21 900 Kč 143,20 Kč 24 000 Kč

7. 144,50 Kč 24 180 Kč 158,10 Kč 26 500 Kč

8. 159,60 Kč 26 700 Kč 174,60 Kč 29 200 Kč

* Nařízení vlády č. 273/2018 Sb.
** Nařízení vlády č. 347/2019 Sb.

3

Minimální mzda a co se z ní odvozuje, zaručená mzda 2020
Ing. Pěva Čouková

https://www.codexisuno.cz/6FV
https://www.codexisuno.cz/6FV
https://www.codexisuno.cz/6FV
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-vlady-c-273-2018-sb-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-567-2006-sb-o-minimalni-mzde-1699-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-vlady-c-347-2019-sb-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-567-2006-sb-o-minimalni-mzde-1878-x.html
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Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována mzda, jsou obecné charakteristiky skupin prací a příklady 
prací v těchto skupinách stanoveny v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb. 

V nepodnikatelské sféře – veřejných službách a správě (§ 3 odst. 2 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě) se 
uplatňuje vedle minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy systém platových tarifů. Jde-li o zaměstnance, kterým 
je podle zákoníku práce poskytován plat, zahrnují skupiny prací činnosti zařazené do jednotlivých platových tříd zvláštním 
právním předpisem, a to: 

1. skupina prací zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě, 
2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě, 
3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě, 
4. skupina prací zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě, 
5. skupina prací zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě, 
6. skupina prací zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě, 
7. skupina prací zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě a 
8. skupina prací zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě. 

Minimální mzda a co se z ní odvozuje, zaručená mzda 2020
Ing. Pěva Čouková

ZNÁTE NAŠE POMŮCKY?      
www.ucetni-portal.cz/pomucky/

...      

Pomůcky a přehledy jsou přístupné členům Účetního Portálu od balíčku GOLD. Více o balíčcích zde.

ZNÁTE NAŠE PŘEHLEDY?      
www.ucetni-portal.cz/prehledy/

...      

AKTUALIZOVÁNO
PRO ROK 2020

https://www.codexisuno.cz/8Fo#!4257
https://www.codexisuno.cz/8Fo#!4257
https://www.codexisuno.cz/4jv#!1097
http://www.ucetni-portal.cz/pomucky/
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/
https://www.ucetni-portal.cz/prehledy/
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Změny náhrad cestovních výdajů  
s účinností od 1. 1. 2020
Autor: JUDr. Marie Salačová

Dnem 1. 1. 2020 nabyla účinnosti nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 18. prosince 2019 č. 358/2019 Sb., 
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny 
pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad (dále též „vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí“), a stejně 
tak i vyhláška Ministerstva financí ze dne 19. listopadu 2019, o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro 
rok 2020, a to pod číslem 310/2019 Sb. Citovaná vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí současně zrušila vyhlášku 
č. 333/2018 Sb. a citovaná vyhláška Ministerstva financí vyhlášku č. 254/2018 Sb.

Povinnost ke stanovení zmíněné úpravy jmenovanými ministerstvy vyplývá z ustanovení § 189 odst. 1 a odst. 4 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. V odstavci 1 tohoto ustanovení je jednoznačně stanoveno, 
že v pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo práce a sociálních věcí a) mění sazbu základní náhrady za používání 
silničních motorových vozidel stanovenou v § 157 odst. 4, b) mění stravné stanovené v § 163 odst. 1 a § 176 odst. 1, 
c) stanoví průměrnou cenu pohonných hmot, a to podle údajů Českého statistického úřadu o cenách vozidel, o cenách jídel 
a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování a o cenách pohonných hmot. Obdobně je pak v odstavci 4 stanoveno, 
že v pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo financí vyhláškou stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného 
v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny, a to na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí vypracovaného 
podle podkladů zastupitelských úřadů o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední 
kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a s využitím 
statistických údajů mezinárodních institucí. V mimořádném termínu jmenovaná ministerstva upraví vyhláškou příslušné 
náhrady, jestliže se shora zmíněné ceny ode dne účinnosti zákoníku práce nebo poslední úpravy, obsažené ve vyhlášce, 
zvýší nebo sníží alespoň o 20 %. U změn základních sazeb zahraničního stravného platí stanovený procentuální pohyb ještě 
i pro kurz stanovené cizí měny od poslední úpravy.

Sazby stravného pro kalendářní rok 2020 pro tuzemské pracovní cesty mění shora citovaná vyhláška Ministerstva práce 
a sociálních věcí pro zaměstnance zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 (tj. pro zaměstnance zaměstnavatele 
v podnikatelské sféře) shora citovaného zákoníku práce v jeho § 163 odst. 1 ve svém ustanovení § 2 a pro zaměstnance 
zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 (tj. pro zaměstnance zaměstnavatele v rozpočtové nebo státní správě) téhož 
zákoníku práce v jeho § 176 odst. 1 ve svém § 3, a to v následujícím rozsahu:

Ve zmíněném § 2 je nově stanoveno, že za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle  
§ 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a) 87 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 131 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 206 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Ve zmíněném § 3 je pak také nově stanoveno, že za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle 
§ 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 87 Kč až 103 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 131 Kč až 158 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 206 Kč až 246 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel je v téže vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí 
stanovena v jejím § 1. Jde konkrétně o to, že sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí 
nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 4,20 Kč.

To prakticky znamená, že nová právní úprava sazby základní náhrady pro kalendářní rok 2020 se mění pouze pro osobní 
silniční motorová vozidla.

Z toho pak vyplývá, že u nákladních automobilů, autobusů a traktorů činí nejméně 8,40 Kč, tj. nejméně dvojnásobnou výši 
základní sazby platné pro osobní silniční motorová vozidla, jak je stanoveno v § 157 odst. 5 zákoníku práce. Samozřejmě že 
u zaměstnavatelů v rozpočtové nebo státní správě jsou tyto sazby základní náhrady závazné, a to na základě § 175 zákoníku práce.

Už jste zaznamenali, že vyhláška MPSV ČR nově stanovuje i průměrnou cenu za 1 kilowatthodinu elektřiny pro vozidla na 
elektromotory? A že nová vyhláška MF ČR pamatuje i na zaměstnance, kteří jsou vysíláni na pracovní cesty do Karibiku na 
Svatý Martin? S těmito i dalšími změnami náhrad cestovních výdajů od 1. 1. 2020 vás seznámi článek paní Marie Salačové.
Jana

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2020
JUDr. Marie Salačová

https://www.codexisuno.cz/8J7
https://www.codexisuno.cz/8J7
https://www.codexisuno.cz/8J7
https://www.codexisuno.cz/8J8
https://www.codexisuno.cz/8J8
https://www.codexisuno.cz/8Ib
https://www.codexisuno.cz/8Ib
https://www.codexisuno.cz/8Ic
https://www.codexisuno.cz/8Id
https://www.codexisuno.cz/8Id
https://www.codexisuno.cz/8Ie
https://www.codexisuno.cz/8If
https://www.codexisuno.cz/8Ig
https://www.codexisuno.cz/8Ih
https://www.codexisuno.cz/8Ii
https://www.codexisuno.cz/8J9
https://www.codexisuno.cz/8J9
https://www.codexisuno.cz/8Ik
https://www.codexisuno.cz/8Ik
https://www.codexisuno.cz/8Im
https://www.codexisuno.cz/8J9
https://www.codexisuno.cz/8Ik
https://www.codexisuno.cz/8Ik
https://www.codexisuno.cz/8In
https://www.codexisuno.cz/8Ja
https://www.codexisuno.cz/8Jb
https://www.codexisuno.cz/8Io
https://www.codexisuno.cz/8Ja
https://www.codexisuno.cz/8Ip
https://www.codexisuno.cz/8Jc
https://www.codexisuno.cz/8Jc
https://www.codexisuno.cz/8Iq
https://www.codexisuno.cz/8Ir
https://www.codexisuno.cz/8Is
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Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce nově činí na základě § 4 nové 
shora citované vyhlášky

a) 32,00 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 36,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 31,80 Kč u motorové nafty,
d) 4,80 Kč za1 kilowatthodinu elektřiny.

Nově je připojeno další písmeno d), kde je stanovena výše průměrné ceny za 1 kilowatthodinu elektřiny pro vozidla na 
elektromotory.

Příklad
Zaměstnanec použil ke služební cestě vlastní vozidlo, ale nemá doklad o nákupu PHM. Vozidlo jezdí na LPG. Jakým 
způsobem určím cestovní náhrady? Je někde vyhlašována průměrná cena pro LPG?

Řešení
Průměrná cena pro LPG není nikde vyhlašována. Situace je následující :

Podmínky pro používání soukromých silničních motorových vozidel při pracovních cestách zaměstnanců upravuje 
a stanoví ustanovení § 157 a § 158 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Způsob 
výpočtu náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu upravuje ustanovení zmíněného § 158, a to jeho odstavce 2, 
3 a 4. Zde je jednoznačně stanoveno, že náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel násobkem 
ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty, což prakticky obecně znamená výpočtem za pomoci 
ceny pohonné hmoty a údajů o spotřebě pohonné hmoty vozidla uvedených ve velkém technickém průkazu vozidla 
(protože žádné vozidlo není schopno měřit spotřebu pohonné hmoty pro každou konkrétní pracovní cestu zvlášť). Dále 
je stanoveno, že cenu pohonné hmoty prokazuje zaměstnanec dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost 
s pracovní cestou a jestliže zaměstnanec hodnověrným způsobem cenu pohonné hmoty zaměstnavateli neprokáže, 
použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty stanovenou prováděcím 
právním předpisem vydaným podle § 189 zákoníku práce, tj. vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou je 
pro kalendářní rok 2020 vyhláška č. 358/2019 Sb.

Jestliže shora zmíněný technický průkaz použitého vozidla potřebné údaje neobsahuje, vznikne zaměstnanci právo na 
náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty pouze tehdy, pokud spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým 
průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem válců nebo si nechá stanovit údaje autorizovanou zkušebnou 
motorizovaných vozidel. A shodný postup platí i pro změnu používané pohonné hmoty, to znamená z benzínu na plyn, 
pokud se takové soukromé vozidlo používá pro pracovní účely, tedy i pracovní cesty.

Příklad
Jsme společnost s ručením omezeným, zaměstnanec naší firmy bude v průběhu ledna 2020 vyslán na tuzemskou 
pracovní cestu a se souhlasem zaměstnavatele použije soukromé silniční motorové vozidlo ve smyslu ustanovení § 157 
odst. 3 zákoníku práce. Nejsme si jisti, zda zaměstnanec musí použít své vlastní silniční motorové vozidlo, a jak počítat 
náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu, pokud se týká ceny za benzín?

Řešení
V ustanovení § 157 odst. 3 zákoníku práce je jasně stanoveno, že použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele 
silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu (vzniká nárok) za každý 
1 km jízdy sazba základní náhrady a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu. Zaměstnanec může použít 
soukromé silniční motorové vozidlo kohokoliv, nejenom svoje, pouze nemůže použít vozidlo svého zaměstnavatele, 
kterým by byl podnikatel – osoba samostatně výdělečně činná, tedy s vyúčtováním náhrad za jeho použití. Nové sazby 
základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot stanoví s účinností od 1. 1. 2020 vyhláška Ministerstva práce 
a sociálních věcí č. 358/2019 Sb. Sazba základní náhrady činí nejméně 4,20 Kč za 1 km jízdy a průměrné ceny benzínu 
jsou rozdílné podle druhu benzínu, jak je shora uvedeno.

Jestliže bude chtít zaměstnanec počítat po návratu z pracovní cesty náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu s cenou 
pohonné hmoty, za jakou ji skutečně nakoupil, musí k předmětnému vyúčtování připojit doklad o nákupu, ze kterého je 
patrná souvislost s pracovní cestou. Dokonce bude-li prokazovat zaměstnanec cenu pohonné hmoty více doklady o jejím 
nákupu, ze kterých je patrná souvislost s pracovní cestou, vypočítá se cena pohonné hmoty pro určení výše náhrady 
aritmetickým průměrem zaměstnancem prokázaných cen. Jestliže však zaměstnanec hodnověrným způsobem cenu 
pohonné hmoty zaměstnavateli neprokáže, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné 
pohonné hmoty stanovenou prováděcím právním předpisem vydaným podle § 189 zákoníku práce, tj. vyhláškou 
Ministerstva práce a sociálních věcí č. 358/2019 Sb. Tento postup vyplývá z ustanovení § 158 odst. 3 zákoníku práce.

Náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel podle ustanovení § 158 odst. 2 zákoníku práce 
násobkem ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty. Protože však žádné auto není schopno měřit 
konkrétní spotřebu pohonné hmoty pro každou pracovní cestu samostatně, bude vypočítávat spotřebu pohonné hmoty 
silničního motorového vozidla zaměstnavatel i nadále z údajů o spotřebě uvedených v technickém (tj. velkém) průkazu 

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2020
JUDr. Marie Salačová

https://www.codexisuno.cz/8It
https://www.codexisuno.cz/8Jd
https://www.codexisuno.cz/8Jd
https://www.codexisuno.cz/8Iu
https://www.codexisuno.cz/8Iv
https://www.codexisuno.cz/8Iv
https://www.codexisuno.cz/8Iw
https://www.codexisuno.cz/8J7
https://www.codexisuno.cz/8J7
https://www.codexisuno.cz/8Ix
https://www.codexisuno.cz/8Ix
https://www.codexisuno.cz/8Ix
https://www.codexisuno.cz/8J7
https://www.codexisuno.cz/8J7
https://www.codexisuno.cz/8Iw
https://www.codexisuno.cz/8J7
https://www.codexisuno.cz/8J7
https://www.codexisuno.cz/8Iy
https://www.codexisuno.cz/8Iz
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použitého vozidla, které je zaměstnanec povinen zaměstnavateli předložit (tj. k nahlédnutí, nikoliv k fotografování – 
předmětný technický průkaz si může zaměstnavatel ofotit pouze se souhlasem zaměstnance, a to vzhledem k zákonu 
o ochraně osobních dat). Jestliže technický průkaz vozidla tyto údaje neobsahuje, přísluší zaměstnanci náhrada výdajů 
za pohonné hmoty, jen pokud spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým průkazem vozidla shodného typu se 
shodným objemem válců. Současně je přímo v zákonném textu dále stanoveno, že při určení spotřeby pohonné hmoty 
použije zaměstnavatel údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem Evropské unie. To prakticky znamená, 
že obsahuje-li technický průkaz použitého vozidla tento údaj, počítá se náhrada za spotřebovanou pohonnou hmotu 
pouze s tímto údajem (tj. ten třetí středně vysoký) a nepočítá se už aritmetický průměr.

Není-li však tento údaj (pro kombinovaný provoz) v technickém průkazu uveden, vypočítá zaměstnavatel spotřebu 
pohonné hmoty vozidla i nadále aritmetickým průměrem z údajů v technickém průkazu uvedených. Tato pravidla jsou 
stanovena v ustanovení § 158 odst. 3 a odst. 4 zákoníku práce. Údaje o spotřebě pro kombinovaný provoz jsou uváděny 
do technických průkazů vozidel zhruba od konce roku 2005.

V současné době byla již také uveřejněna ve Sbírce zákonů nová vyhláška Ministerstva financí o stanovení výše základních 
sazeb zahraničního stravného pro rok 2020, a to pod číslem 310/2019 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Pokud se týká změn v základních sazbách zahraničního stravného, je třeba konstatovat, že základní sazby zahraničního 
stravného v cizí měně pro rok 2020 jsou stanoveny v příloze ke shora citované vyhlášce Ministerstva financí. Tato vyhláška 
také ruší vyhlášku č. 254/2018 Sb., platnou pro kalendářní rok 2019.

Pokud se týká základních sazeb zahraničního stravného pro kalendářní rok 2020, je nutno zdůraznit, že shora citovaná 
vyhláška přináší ve výši základních sazeb 23 změn. 

Pokud se jedná o zmíněné změny, jde o následující konkrétní změny – vždy jde o zvýšení sazby :                                                                                    

Andora – ze 40 EUR na 45 EUR 

Austrálie a Oceánie – ostrovní státy – z 55 USD na 60 USD

Bahrajn – ze 40 EUR na 45 EUR

Bosna a Hercegovina – z 35 EUR na 40 EUR 

Dánsko – z 50 EUR na 55 EUR

Chile – z 50 USD na 55 USD9

Irsko – ze 45 EUR na 50 EUR 

Island – z 55 EUR na 60 EUR

Itálie, Vatikán a San Marino – ze 45 EUR na 50 EUR

Jordánsko – ze 40 EUR na 45 EUR

Korejská lidově demokratická republika – ze 40 EUR na 45 EUR

Lucembursko – ze 45 EUR na 50 EUR

Malajsie – ze 40 USD na 45 USD

Malta – ze 45 EUR na 50 EUR

Norsko – z 55 EUR na 60 EUR

Nový Zéland – z 55 USD na 60 USD

Omán – ze 40 EUR na 50 EUR

Saudská Arábie – ze 45 EUR na  50 EUR

Singapur – z 50 USD na 60 USD

Spojené státy americké – z 55 USD na 60 USD

Sýrie – ze 45 EUR na 50 EUR

Španělsko – ze 40 EUR na 45 EUR

Venezuela – ze 60 USD na 65 USD.

Současně s uvedenými změnami byla ze seznamu států vypuštěna Makedonie a nově zařazena Severní Makedonie – se 
sazbou 35 EUR.

V závěru přílohy vyhlášky pak byl do druhého seznamu pod „2“ nově zařazen Svatý Martin.

Závěrem doporučuji, aby si čtenáři všechny uvedené změny potvrdili citovanými vyhláškami.

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2020
JUDr. Marie Salačová

https://www.codexisuno.cz/8Iy
https://www.codexisuno.cz/8J8
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https://www.codexisuno.cz/8Ic
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Úvod

Od 1. 1. 2020 se nařízením vlády č. 347/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších 
úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém 
pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů zvyšuje základní sazba minimální mzdy z 13 350 Kč na 14 600 Kč za 
měsíc. Hodinová sazba minimální mzdy se zvyšuje z 79,80 Kč na 87,30 Kč při 40 hodinách týdně.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy 

Nejnižší úrovní zaručené mzdy je minimální mzda. Další nejnižší úrovně zaručené mzdy se stanoví diferencovaně podle 
složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce tak, aby maximální zvýšení činilo alespoň dvojnásobek nejnižší 
úrovně zaručené mzdy. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány 
podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací zařazených do 8 skupin.
Obecné charakteristiky skupin prací a příklady prací v těchto skupinách jsou uvedeny v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., 
jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, (dále jen „zákoník práce“) poskytována mzda.
V tabulce jsou uvedeny hodnoty nejnižších úrovní zaručené mzdy platné do 31. 12. 2019 a od 1. 1. 2020 v korunách za hodinu 
a za měsíc.

Skupina prací Nejnižší úroveň 
zaručené mzdy do 
31.12.2019 v Kč za 

hodinu

Nejnižší úroveň 
zaručené mzdy od 

1.1.2020 v Kč za hodinu

Nejnižší úroveň 
zaručené mzdy do 
31.12.2019 v Kč za 

měsíc

Nejnižší úroveň 
zaručené mzdy od 

1.1.2020 v Kč za měsíc

1. 79,80 87,30 13 350 14 600

2. 88,10 96,30 14 740 16 100

3. 97,30 106,40 16 280 17 800

4. 107,40 117,40 17 970 19 600

5. 118,60 129,70 19 850 21 700

6. 130,90 143,20 21 900 24 000

7. 144,50 158,10 24 180 26 500

8. 159,60 174,60 26 700 29 200

Minimální mzda a doplatek do minimální mzdy

Zákoník práce stanoví v § 111, co se do minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy nezahrnuje. Jedná se o mzdu 
za práci přesčas včetně příplatku za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční práci, příplatek za práci 
v sobotu a neděli a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Nezahrnuje se ani odměna za pracovní pohotovost, 
protože se nejedná o mzdu. 

1

2

3

Minimální mzda od 1. 1. 2020
Autor: Ing. Růžena Klímová

Jako každý rok, i letos pro nás paní Růžena Klímová připravila článek doplněný příklady na téma minimální mzda. Nařízením 
vlády č. 347/2019 Sb. se zvyšuje základní sazba minimální mzdy a s ní i její hodinová sazba. 
Víte, co se do minimální mzdy zahrnuje a co ne? Jak je to například s odměnou za pracovní pohotovost nebo s mimořádnými 
odměnami?
Odpovědi na tyto i řadu dalších otázek naleznete v článku.
Jana

Minimální mzda od 1. 1. 2020
Ing. Růžena Klímová

https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-vlady-c-347-2019-sb-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-567-2006-sb-o-minimalni-mzde-1878-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-vlady-c-347-2019-sb-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-567-2006-sb-o-minimalni-mzde-1878-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-vlady-c-347-2019-sb-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-567-2006-sb-o-minimalni-mzde-1878-x.html
https://www.codexisuno.cz/8GJ
https://www.codexisuno.cz/8GK
https://www.codexisuno.cz/8GL
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Ostatní mzdové náležitosti se do minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy započítávají. V podnikatelské sféře se 
jedná o prémie, cílové odměny, mimořádné odměny, fakultativní příplatkové mzdy a další mzdové formy podle rozhodnutí 
zaměstnavatele. V rozpočtové sféře se jedná o osobní příplatek, příplatek za vedení, za zastupování, příplatek za rozdělenou 
směnu, příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah, specializační příplatek pedagogického pracovníka, 
zvláštní příplatek, mimořádné odměny a jubilejní odměny. Pokud mzda/plat včetně dalších mzdových/platových náležitostí 
nedosahuje minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout doplatek do minimální mzdy. Stejný postup pro 
započtení/nezapočtení jednotlivých složek mzdy platí i pro nejnižší úrovně zaručené mzdy. 

Příklad 1
Zaměstnanec má mzdový tarif ve výši 10 500 Kč uvedený ve mzdovém výměru. Na základě vnitřního předpisu 
zaměstnavatele je mu přiznávána pravidelná měsíční odměna v závislosti na dosaženém obratu. Jeho práce je zařazena 
do 1. úrovně zaručené mzdy. V měsících leden až květen činila jeho měsíční mzda bez práce přesčas celkem 18 000 Kč 
a více. V měsíci květnu 2020 celková měsíční mzda poklesla na 13 500 Kč, ačkoliv odpracoval všechny své plánované 
směny. Odměna za dosažený obrat činila totiž jen 3 000 Kč. Zaměstnavatel je povinen v měsíci květnu 2020 poskytnout 
doplatek do výše minimální mzdy ve výši 1 100 Kč (10 500 + 3 000 + 1 100 = 14 600 Kč).

Příklad 2
Zaměstnanec vykonávající funkci manipulačního dělníka má v jednom měsíci roku 2020 mzdu ve výši 16 900 Kč. Z toho 
mzda za práci přesčas včetně příplatku za přesčas činí 1 650 Kč, příplatek za práci v sobotu a neděli 600 Kč. Jaký doplatek 
musí zaměstnavatel poskytnout?
16 900 - 1 650 - 600 = 14 650 Kč
Zaměstnavateli nevzniká povinnost cokoliv doplatit, neboť mzda bez práce přesčas a příplatku za sobotu a neděli je vyšší 
než nejnižší úroveň zaručené mzdy, kterou je v daném případě minimální mzda.

Průměrný hodinový výdělek a minimální mzda

V souladu s ustanovením § 357 zákoníku práce nesmí být průměrný hodinový výdělek nižší než hodinová minimální mzda. 
V případě, že k takové skutečnosti dojde, musí zaměstnavatel průměrný hodinový výdělek zvýšit na hodinovou minimální 
mzdu.

Příklad 3
Zaměstnanec pracuje v důlní výstavbě jako pomocný dělník. Týdenní pracovní doba činí 37,5hodin týdně. Je odměňován 
formou hodinové mzdy ve výši minimální mzdy. Do 31. 12. 2019 činila jeho minimální mzda 79,80 x 40 : 37,5 = 85,12 Kč/hod.  
Jeho průměrný hodinový výdělek zjištěný za 4. čtvrtletí 2019 dosáhl výše 87,50 Kč za hodinu. 
Od 1. 1. 2020 musí zaměstnavatel zvýšit jeho hodinovou minimální mzdu na částku 87,30 x 40 : 37,5 = 93,12 Kč/hod. 
Současně musí od 1. 1. 2020 zvýšit jeho průměrný hodinový výdělek na 93,12Kč/hod. 
Bude-li potřeba v měsíci lednu 2020 použít průměrný hodinový výdělek, například v případě poskytování náhrady mzdy 
nebo v případě příplatkových mezd, musí zaměstnavatel použít již upravenou výši hodinové minimální mzdy, tedy 
průměrný hodinový výdělek 93,12 Kč.

Odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr a minimální mzda

Podle ustanovení § 111 odst. 3 písm. c) zákoníku práce nesmí být odměna z dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení 
práce nižší než minimální mzda. 

Příklad 4
Zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele na základě dohody o pracovní činnosti od 1. 11. 2019 do 30. 11. 2020. Sjednanou 
prací je vykonávání jednoduchých administrativních činností v rozsahu 20 hodin týdně. Sjednaná odměna v roce 2019 
činila 80 Kč za hodinu. Od 1. 1. 2020 musí být zvýšena alespoň na 87,30 Kč za hodinu.

4

5

Minimální mzda od 1. 1. 2020
Ing. Růžena Klímová

https://www.codexisuno.cz/8GM
https://www.codexisuno.cz/8GN
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Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí 
a minimální mzda

Podle ustanovení § 7 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. činí příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí za každý ztěžující 
vliv nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy. S ohledem na zvýšení minimální mzdy na 87,30 Kč při 40 hodinách týdně 
se zvyšuje i příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí minimálně na 8,73 Kč/hod za každý ztěžující vliv, jedná-li se 
o 40hodinovou týdenní pracovní dobu. Při jiné stanovené týdenní pracovní době je nutné výši příplatku zvýšit.
Ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí je prostředí, ve 
kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření 
k jejich snížení nebo odstranění.

Příklad 5
Zaměstnanec je odměňován měsíční mzdou a pracuje ve dvousměnném provozu s týdenní pracovní dobou 38,75 hod. 
Práci vykonává ve ztíženém pracovním prostředí s jedním zatěžujícím vlivem. V daném měsíci odpracoval 80 hodin. 
Zaměstnavatel poskytuje příplatky pouze v minimální výši. Jaká bude výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním 
prostředí?
Nejprve je nutné vypočítat hodinovou minimální mzdu pro stanovenou týdenní pracovní dobu v rozsahu 38,75 hodin 
týdně: 87,30 x 40 : 38,75 = 90,12 Kč.
Příplatek činí alespoň 10 % hodinové minimální mzdy: 9,01 Kč/hod.
Za 80 hodin činí příplatek: 80 x 9,01 = 720,80 Kč.

Příklad 6
Zaměstnankyně pracuje v provozu s rozsahem týdenní pracovní doby 37,5 hodiny. V provozu jsou dva ztěžující 
vlivy – hlučnost a prašnost. V rámci poloviny pracovní doby je zaměstnankyně vystavena účinkům ztěžujících vlivů. 
Zaměstnavatel musí zaměstnankyni poskytovat příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí alespoň ve výši:
Minimální hodinová mzda ..........87,30 x 40 : 37,5 = 93,12 Kč/hod
10 % .....................................................9,31 Kč/hod
Za 2 ztěžující vlivy ..........................9,31 x 2 = 18,62 Kč/hod
V daném měsíci zaměstnankyně odpracovala plánovaný harmonogram směn v rozsahu 170hodin.  
Příplatek činí alespoň ....................170 : 2 x 18,62= 1 582,70 Kč.

Zaokrouhlování příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí
V případě zaokrouhlení hodinového příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí na desetihaléře se musí zaokrouhlit 
vždy nahoru, tedy v daném případě, kdy příplatek činil 9,31 Kč/hod, se zaokrouhlí na 9,40 Kč. Obdobně se bude postupovat 
v případě, kdy se bude jednat o zaokrouhlení na celou korunu (10 Kč/hod). Důvodem pro takový postup je skutečnost, že 
právní předpis nestanoví způsob zaokrouhlení a současně neumožňuje podkročení příslušných sazeb.

Minimální mzda a osvobození pravidelně poskytovaného 
důchodu do limitu

V souladu s § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) 
se od daně osvobozuje pravidelně vyplácený důchod nebo penze za zdaňovací období nejvýše do 36násobku minimální 
mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku. Do stanoveného limitu se však nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku 
k důchodu podle jiných právních předpisů. Limit pro osvobození činí v r. 2020 ....................36 x 14 600 = 525 600 Kč.

Minimální mzda a daňový bonus

V souladu s ustanovením § 35d odst. 4 ZDP lze vyplatit měsíční daňový bonus, pokud jeho výše činí alespoň 50 Kč, maximálně 
však do výše 5 025 Kč měsíčně a zdanitelný příjem dosahuje u poplatníka alespoň výše poloviny minimální mzdy. 
Podle ustanovení § 35c odst. 4 ZDP může poplatník uplatnit roční daňový bonus (minimálně 100 Kč, maximálně 60 300 Kč), 
pokud ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6 a § 7 ZDP alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy stanovené 
pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a neupravené s ohledem na 
odpracovanou dobu a další okolnosti, podle zvláštního právního předpisu upravujícího výši minimální mzdy. 

6

7

8

Minimální mzda od 1. 1. 2020
Ing. Růžena Klímová

https://www.codexisuno.cz/8GO
https://www.codexisuno.cz/8GP
https://www.codexisuno.cz/8GQ
https://www.codexisuno.cz/8GR
https://www.codexisuno.cz/8GS
https://www.codexisuno.cz/8GT
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Zvýšení minimální mzdy na 14 600 Kč od roku 2020 ovlivní výši zdanitelného příjmu pro uplatnění daňového bonusu. Nově 
bude nutné pro uplatnění měsíčního daňového bonusu dosáhnout zdanitelného měsíčního příjmu alespoň ve výši 7 300 Kč 
a pro uplatnění ročního daňového bonusu ročního zdanitelného příjmu alespoň 87 600 Kč. 

Minimální mzda a pojistné na zdravotní pojištění

Minimální vyměřovací základ
Minimálním vyměřovacím základem je minimální mzda, tedy od 1. 1. 2020 se jedná o částku 14 600 Kč, minimální pojistné 
činí 1 971 Kč. Pokud zaměstnanec není pojištěncem státu nebo nepodniká v rámci hlavní činnosti nebo nemá jiného 
zaměstnavatele, kde dosahuje alespoň minimální mzdy, musí zaměstnavatel bez souhlasu zaměstnance srazit tzv. doplatek 
do minima. 

Příklad 7
Zaměstnankyně má sjednanou kratší pracovní dobu, není pojištěncem státu a její příjem činí 8 000 Kč. Zaměstnavatel 
odvede pojistné takto:
8 000 x 13,5% = 1 080 Kč, 1 080 : 3 = 360 Kč ..................... zaplatí zaměstnanec 
360 x 2 = 720 Kč .......................................................................... zaplatí zaměstnavatel ze svých nákladů
Doplatek do minima ................................................................. (14 600 - 8 000) x 13,5 % = 891 Kč
Zaměstnanci se srazí celkem  ................................................. 360 + 891= 1 251 Kč
Kontrola ......................................................................................... 1 251 + 720 = 1 971 Kč
Zdravotní pojišťovně bude odvedeno pojistné ve výši 1 971 Kč. 

Osoba bez zdanitelných příjmů
Osoba, která nemá příjmy ze zaměstnání, ani z podnikání a není pojištěncem státu, musí platit zdravotní pojištění 
z minimálního vyměřovacího základu, kterým je minimální mzda. Minimální mzda činí od 1. 1. 2020 14 600 Kč. Minimální 
pojistné od 1. 1. 2020 činí 14 600 x 13,5 % = 1 971 Kč. Pojistné za leden 2020 je splatné do 10. 2. 2020. 

Minimální mzda a nekolidující příjem uchazeče 
o zaměstnání

Uchazeč o zaměstnání, který nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, může vykonávat závislou činnost 
formou pracovního poměru, služebního poměru nebo dohody o pracovní činnosti, pokud příjem za kalendářní měsíc 
nepřekročí ½ minimální mzdy, tedy příjem může v r. 2020 činit nejvýše 7 300 Kč za měsíc. Zákon č. 206/2017 Sb., 
který nabyl účinnosti 29. 7. 2017, a jímž se změnil zákon č. 435/20024 Sb., o zaměstnanosti, již neumožňuje, aby uchazeč 
o zaměstnání vykonával práci na základě dohody o provedení práce.

9

10

SLEDUJTE  
PLÁN AKCÍ  

NA ÚČETNÍM 
 PORTÁLU

www.ucetni-portal.cz/plan-akci/

Minimální mzda od 1. 1. 2020
Ing. Růžena Klímová

https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-206-2017-sb-ze-dne-8-cervna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-435-2004-sb-o-zamestnanosti-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-1443-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-206-2017-sb-ze-dne-8-cervna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-435-2004-sb-o-zamestnanosti-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-1443-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/plan-akci/
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PRŮVODCE MZDOVOU 
PROBLEMATIKOU 2020

EXPEDUJEME 31. LEDNA 2020 – NA KONFERENCI ZÍSKÁTE PŘIPRAVOVANOU PUBLIKACI

www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop/

Mgr. Zdeněk Schmied
Ing. Růžena Klímová
Mgr. Adam Tošovský
Ing. Olga Krchovová

Ing. Jana Tepperová Ph.D
Ing. Lucie Wadurová, LL.M

Ing. Milan Lošťák
Mgr. Petr Kieler

Ing. Tomáš Stejskal NOVÉ
JUDr. Jaroslav Stádník

JUDr. Jan Přib
JUDr. Marie Salačová
Mgr. Eva Svěrčinová

>>        NOVĚ VE FORMÁTU A4        <<

+ E-BOOK

MZDOVÁ KONFERENCE 2020
 od

>> 3. 3. 2020 / úterý / Olomouc <<

www.konferencemzdy.cz

CELÝ DEN JEN O MZDÁCH. POJĎTE HO S NÁMI PROŽÍT.

https://www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop/
https://www.konferencemzdy.cz/
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Dotaz – Použití vozidla jiného  
zaměstnance na pracovní cestě
Autor: JUDr. Marie Salačová

Dotaz
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Může zaměstnanec použít k pracovní ces-
tě vozidlo jiného zaměstnance? Má v tomto případě nárok na náhradu za ujeté km a spotřebované pohonné hmoty? 
Je tato náhrada na straně zaměstnance osvobozena od daně z příjmů? 

Odpověď
Zaměstnanec si může pro svou pracovní cestu vypůjčit soukromé silniční motorové vozidlo (auto) od kohokoliv včetně 
autopůjčovny nebo nějaké firmy. 

Pokud si zaměstnanec vypůjčí předmětné vozidlo od soukromé osoby (např. rodičů, souseda, kolegy, kamaráda apod.), 
přísluší mu náhrada za použití vozidla podle § 157 odst. 3 a 4 a § 158 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů (tj. za každý 1 km jízdy sazba základní náhrady a náhrada za spotřebovanou pohonnou hmotu), jako by 
bylo vozidlo jeho. 

Pokud si zaměstnanec vypůjčí vozidlo v autopůjčovně, záleží na tom, na koho nechá napsat nájemní smlouvu. Jestliže nechá 
nájemní smlouvu napsat na zaměstnavatele, bude pohlíženo na předmětné vozidlo jako na služební vozidlo, jestliže nechá 
nájemní smlouvu napsat na sebe, bude pohlíženo na toto vozidlo jako na soukromé a zaměstnanci budou náležet náhrady 
za použití vozidla (s autopůjčovnou se vypořádá sám). 

Pokud si zaměstnanec vypůjčí vozidlo od nějaké firmy, bude na toto vozidlo pohlíženo jako na vozidlo zaměstnance (firma si 
nesmí výdaje spojené s pracovní cestou zaměstnance zahrnout do svých daňových výdajů).

Předmětné náhrady nejsou na straně zaměstnance předmětem daně z příjmů (§ 6 odst. 7 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů) a na straně zaměstnavatele jsou daňově uznatelným výdajem (§ 24 odst. 2 
písm. zh) citovaného daňového zákona).

Použití soukromého motorového vozidla pro pracovní cestu je běžnou záležitostí. Co když ale zaměstnanec použije vozidlo, 
které nepatří ani jemu, ani zaměstnavateli? Jak je to potom s náhradou za použití vozidla? To a další související informace se 
dozvíte v odpovědi JUDr. Marie Salačové.
Jana

DAŇOVÉ, ÚČETNÍ  
A MZDOVÉ TESTY 2019

 od

45 VZDĚLÁVACÍCH TESTŮ / 15 OBLASTÍ  
16 ŠPIČKOVÝCH AUTORŮ

testy2019.cz

Dotaz – Použití vozidla jiného zaměstnance na pracovní cestě
JUDr. Marie Salačová

https://www.codexisuno.cz/8Eu
https://www.codexisuno.cz/8Ev
https://www.codexisuno.cz/8Ev
https://www.codexisuno.cz/8Ew
https://www.codexisuno.cz/8Ew
https://www.codexisuno.cz/8Ex
https://www.codexisuno.cz/8Ex
https://testy2019.cz/
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