




Milé kolegyně, vážení kolegové, 
 
letošní průvodce mzdovou problematikou Vám přináší několik překvapení, věřím, že pozitivních. 
 
1) Má dva díly, abychom Vás nekrátili na všem, co autoři chtějí napsat, celkem má úctyhodných 724 stran (za stejnou cenu). 
2) Má více než 200 příkladů, které jsme pro Vás očíslovali a vytvořili seznam, aby se Vám lépe hledalo. 
3) Má novou kapitolu rodičovský příspěvek. 
4) Má zahrnuty všechny schválené změny, což je zřejmé, že čekáte – označeno jako Novinka 2017 
5) Má zahrnuty i všechny připravované změny  vládního návrhu Sněmovní tisk č. 873 schváleného dne 13. 1. 2017 Poslaneckou sněmovou, který putuje do Senátu a očekává vydání ve Sbírce zákonů – označeno v kolečku. 
6) Má zahrnuty komentáře z připravovaných novel zákoníku práce, inspektorátu práce a dalších… 
 
Osobně jsem přepočítala všechny příklady a měla potřebu rozumět, na několika místech tedy naleznete cestu, jak k řešení dojdete. Mne mzdová  problematika opravdu hodně chytne a nepustí. 
Pro mne je tato kniha „moje pýcha“ a jsem moc ráda, že jsem se letos mohla aktivně této práce zúčastnit, abych ji mohla kvalitně delegovat další rok. 15 autorů je 15 autorů a práci je třeba koordinovat. Díky jim všem za to, že se zapojili do mých zvídavých otázek a projevili zodpovědnost za společné dílo. 
A díky i kolegům Káji a Honzovi, že mi neúnavně pomáhali s dokončením díla v kvalitě, jakou jsem si představovala.  
 
Pokud chcete dělat profesi mzdové účetní, vše v průvodci mzdovou problematikou naleznete. A to mne opravdu naprosto ohromilo, stačí jen málo nebo hodně, záleží na Vás… CHTÍT!  
A když přidáte naše videosemináře, únorovou mzdovou konferenci, a ještě 10denní seminář Mzdové účetnictví, budete jedničky!  
A o tom to je… Moc Vám to přeji. 
 
Moje prosba: Když najdete jakoukoliv nepřesnost, napište nám na info@ucetni-portal.cz. 
 
S láskou   P. www.pevacoukova.cz   
P.S. 
„Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej.“ 
Winston Churchill 
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I. Zákoník práce - pracovněprávní vztahy 
I.1 Změny zákoníku práce v roce 2016 a očekávané změny v roce 2017 
Úvodem je třeba k zákoníku práce ve znění platném a účinném ke dni 1. ledna 2017 uvést, že za dobu od vydání této publikace k 1. lednu 2016 byl tento pracovněprávní kodex v průběhu roku 2016 celkem 4 x novelizován. Seřadíme-li uvedené novely podle toho, jak postupně v uplynulém roce nabývaly účinnosti, první novela byla provedena zákonem č. 47/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), a další související zákony. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. července 2016. V souvislosti se změnami v organizaci vojenské činné služby provedené tímto zákonem dochází v zákoníku práce k terminologické změně spočívající v nahrazení výrazu „výjimečné vojenské cvičení“ novým termínem „služba v operačním nasazení“, a to ve všech ustano-veních, kde se původní slovní spojení vyskytovalo (viz § 47, 53, 204, 217, 219).  
Dnem vyhlášení, tj. dnem 19. září 2016 nabyl účinnosti zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elek-tronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Změna, kterou tento zákon vnesl do zákoníku práce, je rovněž terminologického charakteru. V ustanovení upravujícím doručování písemnosti určené zaměstnancem zaměst-navateli (§ 337) se jako podmínka doručení prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací nově stanoví „zapečetění svou uznávanou elektronickou pečetí“ namísto dřívěj-šího „označení svou uznávanou elektronickou značkou“. 
Třetí zákon, který je třeba do výčtu posledních novel zákoníku práce  zahrnout, je zákon č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Přestože tento zákon byl schválen již v roce 2015 a řada jeho věcných ustanovení nabyla účinnosti již v roce následujícím po jeho zveřejnění ve Sbírce zákonů, část tohoto zákona novelizující zákoník práce (část dvacátá první) nabyla účinnosti až dnem 1. ledna 2017. Od tohoto data se v návaznosti na ukončení důchodového spoření, resp. zru-šení tohoto institutu, vyčleňuje „pojistné na důchodové spoření“ z výčtu položek, které lze zaměstnanci srazit ze mzdy (platu) v ustanovení o srážkách (§ 147) a z okruhu částek odečítaných zaměstnanci ze mzdy (platu) pro účely zjištění průměrného měsíčního čistého výdělku (§ 356). 
Poslední novelizace zákoníku práce, která byla schválena v uplynulém roce a nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2017, byla provedena zákonem č. 264/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona. Stejně jako v předchozích případech, ani tato novela nepředstavuje rozsáhlou nebo podstatnou změnu zákoníku práce. Tímto záko-nem byl mezi zaměstnavatele zaměstnanců, kterým zákoník práce ukládá vyšší rozsah povinností a omezení než ostatním zaměstnancům, zařazena „Správa úložišť radioaktivních odpadů“ (§ 303) a vymezení okruhu zaměstnanců, kteří jsou při práci vystaveni nepříznivým účinkům ionizujícího záření, které bylo provedeno odkazem na „vyhlášku o radiační ochraně“, bylo nahrazeno odkazem na „atomový zákon“ (zákon č. 263/2016 Sb.). 
Z výše uvedeného je patrné, že všechny zmíněné novelizace zákoníku práce nepředstavují žádnou významnou změnu základního pracovněprávního kodexu a všechny byly promítnuty do zákoníku práce nikoliv samostatně, ale v návaznosti na právní úpravu dotýkající se jiného okruhu právních vztahů, než jsou základní pracovněprávní vztahy.  
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b) bližší označení druhu a místa výkonu práce,  
c) údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené,  
d) údaj o výpovědních dobách,  
e) údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení,  
f) údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu,  
g) údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení smluvních stran těchto kolektivních smluv.  
Vysílá-li zaměstnavatel zaměstnance k výkonu práce na území jiného státu, je povinen jej předem informovat o předpokládané době trvání tohoto vyslání a o měně, ve které mu bude vyplácena mzda nebo plat.  
Informace uvedené výše pod písm. c), d) a e) a informace zaměstnanci vysílanému k výkonu práce na území jiného státu, týkající se měny, ve které bude zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat, mohou být nahrazeny odkazem na příslušný právní předpis, na kolektivní smlouvu nebo na vnitřní předpis.  
Povinnost písemně informovat zaměstnance o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru se nevztahuje na pracovní poměr na dobu kratší než 1 měsíc.  
V souvislosti s povinností zaměstnavatele informovat zaměstnance o právech a povin-nostech, nebyly-li předmětem ujednání v pracovní smlouvě, je třeba zaměstnavatele upozornit, že je vždy nutno zvážit, zda některé skutečnosti (např. bližší vymezení druhu či místa výkonu práce nebo údaj o rozvržení týdenní pracovní doby) mají být obsaženy již v samotné pracovní smlouvě formou závazného ujednání smluvních stran, či zda má být detailní specifikace ponechána na jednostranné informaci ze strany zaměstnavatele. Jestliže totiž bude v pracovní smlouvě detailně popsán sjednaný druh práce nebo dokonce rozvržení pracovní doby do směn, je třeba počítat s tím, že ke každé změně bude nutno získat souhlas zaměstnance formou změny obsahu pracovní smlouvy, ačkoli je právem zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci jakékoli pracovní úkoly v rámci sjednaného druhu práce, určovat jejich plnění kdekoli v rámci sjednaného místa výkonu práce a zejména určovat rozvržení týdenní pracovní doby do směn s příslušným časovým předstihem.  
Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy.  
Zaměstnavatel je povinen předkládat odborové organizaci ve lhůtách s ní dohodnutých zprávy o nově vzniklých pracovních poměrech.  
Pro pracovní poměr založený jmenováním platí ustanovení o pracovním poměru sjednaném pracovní smlouvou. 

II.2.1.5 Pracovní poměr na dobu určitou 
Podle § 39 odst. 1 ZP platí, že pracovní poměr trvá na dobu neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání. Není-li tedy v pracovní smlouvě sjednána doba trvání pracovního poměru, jde vždy o pracovní poměr na dobu neurčitou. Podmínky, za nichž lze sjednat pracovní poměr na dobu určitou, byly zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012 značně zpřísněny. Zákoník práce tím dal zřetelně najevo, že se upřednostňuje pracovní 

§ 39 ZP 
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poměr sjednaný na dobu neurčitou před pracovním poměrem na dobu určitou. Oproti předchozí právní úpravě byly zrušeny prakticky všechny výjimky ze zákonných omezení týkajících se podmínek sjednávání a doby trvání pracovního poměru na dobu určitou, přičemž pro zaměstnavatele, ale v konečném důsledku i pro zaměstnance, způsobilo toto zpřísnění v praxi značné problémy. Nejenže byl striktně omezen počet sjednání (popř. prodloužení) těchto pracovních poměrů v rámci určeného období na maximálně 3 právní jednání směřující k jejich vzniku nebo prodloužení, což je sice z hlediska zaměstnance odůvodňováno zamezením tzv. „řetězení“ zejména krátkodobých pracovních poměrů a má vést k posílení stability jeho zaměstnání, na druhé straně však vyvolávalo na straně zaměst-navatelů problémy se zajištěním především krátkodobého zastupování nepřítomných zaměstnanců zaměstnanci zastupujícími, ale současně také byly zrušeny předchozí výjimky reagující na zvláštní podmínky provozu zaměstnavatele nebo zvláštní povahu práce vykonávané zaměstnancem – tedy např. při výkonu sezónních prací v zemědělství, lesnictví, stavebnictví a dalších oblastech činnosti, při zapojení zaměstnance do realizace různých časově limitovaných projektů apod. Tyto negativní dopady byly zmírněny teprve zákonem č. 155/2013 Sb., kterým se s účinností od 1. 8. 2013 novelizovalo ust. § 39 ZP tím, že byla obnovena možnost výjimky z tzv. „pravidla 3 x 3“ z vážných provozních důvodů nebo zvláštní povahy práce (viz dále).  
Podle § 39 odst. 2 ZP nyní tedy platí, že doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.  

 

 

Příklad č. 3 - Pracovní poměr na dobu určitou a jeho opakování  
Pracovní poměr byl sjednán na dobu určitou od 1. 2. 2013 do 30. 6. 2013. Mezi týmiž účastníky byl znovu pracovní poměr na dobu určitou uzavřen od 1. 7. 2015 do 31. 5. 2016 a tento pracovní poměr ještě dohodou smluvních stran prodloužen o 2 měsíce – tedy do 31. 7. 2016. Pokud by s tímtéž zaměstnancem chtěl zaměstnavatel sjednat další pracovní poměr na dobu určitou, může tak podle současné právní úpravy učinit až po uplynutí 3 let od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou – tedy nejdříve od 1. 8. 2019. 

Příklad č. 4 - Pracovní poměr za dobu nepřítomnosti z důvodu mateřské dovolené a po dobu čerpání rodičovské dovolené 
Pracovní poměr byl se zaměstnancem sjednán od 15. 7. 2013 na dobu nepřítomnosti zaměstnankyně XY v práci z důvodu její mateřské dovolené, popřípadě po dobu dovo-lené bezprostředně navazující na skončení mateřské dovolené a po dobu čerpání rodičovské dovolené – nejdéle na 3 roky, tj. do 14. 7. 2016.  
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Podle § 39 odst. 3 ZP je jiný postup při sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, než podle § 39 odst. 2 ZP, možný podle zvláštních právních předpisů, kdy se předpokládá, že pracovní poměr může trvat jen po určitou dobu – srov. § 92 odst. 2 zákona o zaměstna-nosti, pokud jde o dobu povolení k zaměstnání cizinci na nejdéle 2 roky, ale také § 10 zákona o úřednících územních samosprávných celků (zákon č. 312/2002 Sb.). 
Jak bylo výše uvedeno, došlo od 1. 8. 2013 k „obnovení“ jedné ze dvou dříve zrušených výjimek pro sjednávání pracovního poměru na dobu určitou vztahující se však pouze na případy, kdy jsou u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, a dále za podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený 

Pokračování příkladu... 
Pokud se zaměstnankyně z uvedených důvodů nevrátí do práce ani do 14. 7. 2016, neboť se jí v době čerpání rodičovské dovolené před dosažením tří let věku prvého dítěte narodilo další dítě a z tohoto důvodu znovu nastoupila na mateřskou dovo-lenou, lze se zastupujícím zaměstnancem buď sjednat za stejných podmínek nový pracovní poměr na dobu určitou navazující na skončení dosavadní, popřípadě dosavadní pracovní poměr ze stejných důvodů prodloužit znovu až na 3 roky – tj. na dobu od 15. 7. 2016 nejdéle do 14. 7. 2019. Kdyby vznikla potřeba ještě i tento druhý pracovní poměr nebo jednou prodloužený první pracovní poměr na dobu určitou ještě potřetí zopakovat (např. proto, že zaměstnankyně požádala zaměstna-vatele o poskytnutí neplaceného pracovního volna po skončení rodičovské dovolené z důvodu péče o druhé z dětí do 4 let jeho věku a zaměstnavatel její žádosti vyhověl), lze tak učinit, a to opět nejdéle až na 3 roky. Pracovní poměr (poměry) na dobu určitou by tak mohly trvat celkem až po dobu až 9 let. 

Příklad č. 5 - Pracovní poměr po dobu sezóny 
Zaměstnavatel může z provozních důvodů zaměstnávat zaměstnance jen sezónně od dubna do října. V roce 2013 sjedná na tuto dobu pracovní poměr na dobu určitou. Stejně tak může učinit ještě v roce 2014 a v roce 2015. Poté musí dojít k přerušení na dobu alespoň 3 let od skončení posledního z pracovních poměrů a v pořadí další pracovní poměr s tímtéž zaměstnancem může být tedy sjednán až od dubna 2019. 

Poznámka:  
Ve druhém příkladu vyjmenované jednotlivé překážky v práci (mateřská a rodičovská dovolená, neplacené pracovní volno z důvodu péče o dítě), po dobu jejichž trvání má pracovní poměr trvat, lze označit souhrnně tak, že se ve smlouvě uvede „po dobu trvání překážek v práci na straně zaměstnankyně XY“ a samozřejmě též „popřípadě po dobu čerpání její dovolené“. 
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a že bude existovat písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací (vnitřní předpis u zaměstnavatele, kde odborová organizace nepůsobí), které upraví 
 bližší vymezení těchto důvodů, 
 pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou, 
 okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat, 
 dobu, na kterou se tato dohoda (vnitřní předpis) uzavírá. 
Bude tedy nadále záležet pouze na zaměstnavateli (popř. v dohodě s odborovou organizací), jak vydefinuje konkrétní vážné provozní důvody, popřípadě zvláštní povahu práce, které odůvodní možnost použití výjimky z pravidla „3 x 3 a dost“. Lze se důvodně domnívat, že se nebude jednat například jen o sezónní práce, nárazové a přechodné zakázky nebo nejrůznější finančně a časově limitované projekty, ale také o situace, kdy vážným provozním důvodem může být nahrazení přechodného výpadku kvalifikované pracovní síly – tedy plynulé a neomezené zabezpečení provozu zaměstnavatele dočasným a operativním nahra-zením chybějících zaměstnanců. Každý případ tak bude nutno nahlížet zcela individuálně a zaměstnavatel musí dbát i formálních požadavků zákona při použití výjimky.  
Zákoník práce v § 39 odst. 5 poskytuje zaměstnanci možnost obrany proti nesprávnému postupu zaměstnavatele při uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, a to tím, že sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem trvání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu s § 39 odst. 2 ZP a oznámil-li zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná o pracov-ní poměr na dobu neurčitou. Návrh na určení, zda byly splněny podmínky uvedené v odstavci 2, mohou zaměstnavatel i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby. Řízení před soudem se tedy předpokládá jen pro případ, že by zaměstnavatel neuznal námitky zaměstnance a trval na tom, že předmětný pracovní poměr uplynutím sjednané doby skončil (skončí). V této souvislosti připomeňme nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2703/15 ze dne 31. 8. 2016, podle něhož oznámí-li zaměstnanec zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměst-nával, a nebyla-li ani zaměstnancem ani zaměstnava-telem podána ve stanovené dvou-měsíční lhůtě speciální žaloba, pak nelze uzavřít jinak, než že v konkrétním případě jde o pracovní poměr na dobu neurčitou. Výše uvedená pravidla je třeba aplikovat nejen v řízení o trvání pracovního poměru, ale rovněž v eventuálním řízení o náhradu ušlé mzdy. 
Konečně zákoník práce v § 39 odst. 6 stanoví, že omezující podmínky uvedené v odstavci 2 se nevztahují na pracovní smlouvu zakládající pracovní poměr na dobu určitou sjednanou mezi agenturou práce (§ 66 zákona o zaměstnanosti) a zaměstnancem za účelem výkonu práce u jiného zaměstnavatele podle § 307a, 308 a 309 ZP. 
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V. Dovolená 
Čerpání každoroční placené dovolené je jedním z nejvýznamnějších práv zaměstnanců v pracovním poměru. Zákoník práce upravuje dovolenou v části deváté. Přitom vychází důsledně ze Směrnice 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby, a proto i když umožňuje ve smyslu ústavní zásady „je dovoleno vše, co zákon nezakazuje“ sjednat právo na dovolenou v určitém rozsahu odchylně, vždy musí být respektován požadavek zajištění práva zaměstnance na minimální výměru dovolené v délce alespoň 4 týdnů, jestliže pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok.  
V.1 Druhy dovolené 
Zaměstnanci, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru, vzniká za podmínek stanovených v části deváté zákoníku práce právo na 
a) dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část, 
b) dovolenou za odpracované dny, 
c) dodatkovou dovolenou. 
Je-li to sjednáno (v individuální nebo kolektivní smlouvě), popřípadě stanoveno vnitřním předpisem, lze za podmínek uvedených v části deváté ZP založit právo na dovolenou též zaměstnancům činným na základě dohody o pracovní činnosti (srov. § 77 odst. 3 ZP). Přitom je třeba pouze vyřešit otázku faktického čerpání takové dovolené, neboť ve většině případů není u těchto zaměstnanců pracovní doba rozvrhována do směn a často pracují jen podle potřeb zaměstnavatele (tzv. „na zavolanou“). 
Vedle zákonem upravených typů dovolené shora pod písm. a) až c) může zaměstnavatel sjednat, popřípadě vnitřním předpisem stanovit i jiné druhy dovolené. Může přitom samozřejmě určit i podmínky, za nichž bude taková dovolená zaměstnancům poskytována, avšak i v těchto případech musí dbát zásady rovného zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky. Není však v rozporu s touto zásadou, jestliže zaměstnavatel diferencuje mezi různými skupinami zaměstnanců například z důvodu odlišnosti povahy a náročnosti jimi vykonávané práce, pracovních podmínek a pracovního prostředí, délky trvání pracovního poměru. 
V.2 Podmínky vzniku práva na dovolenou podle zákoníku práce  
V.2.1 Dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část 
Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dní v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, po-případě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Přitom za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny, části směn odpracované v různých dnech se nesčítají. Pokud jde o směnu zaměstnance, rozumí se jí část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat (§ 78 odst. 1 písm. c) ZP). 
  

§ 211 až 223 ZP 

§ 211 ZP 

§ 212 a 213 ZP 
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Za výkon práce (a tudíž do počtu odpracovaných dní (směn) nebo jejich částí) se podle § 348 odst. 1 ZP posuzuje doba 
a) kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci, s výjimkou doby pracovního volna poskytnutého na žádost zaměstnance, bylo-li předem sjednáno jeho napracování, a doby, po kterou byla práce přerušena pro nepříznivé povětrnostní vlivy, 
b) dovolené, 
c) kdy si zaměstnanec vybírá náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek, 
d) kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek, za který mu přísluší náhrada mzdy, popřípadě za který se mu jeho mzda nebo plat nekrátí. 
Podle § 216 odst. 2 ZP se však pro účely dovolené jako výkon práce neposuzuje doba zameškaná pro důležité osobní překážky v práci, pokud nejsou uvedeny v prováděcím právním předpisu (viz příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci). Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti, vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklých při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce. 
Ze vztahu mezi ustanoveními § 348 odst. 1 a § 216 odst. 2 ZP tedy vyplývá, že pokud jde o překážky v práci, které se z hlediska dovolené za výkon práce posuzují, jedná se  
a) z překážek v práci na straně zaměstnance  
 jiné důležité osobní překážky v práci (§ 199 ZP), jsou-li uvedeny v příloze k výše cit. nařízení vlády, 
 z důležitých osobních překážek v práci (§ 191 ZP) pouze o mateřskou dovolenou, rodičovskou dovolenou zaměstnance (avšak zde pouze v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou), a o dobu pracovní neschop-nosti (avšak jen z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání),  
 překážky v práci z důvodu obecného zájmu (§ 200 a násl. ZP), včetně překážek v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia (§ 205 ve spojení s § 232 ZP), 
b) překážky v práci na straně zaměstnavatele (§ 207 až 210 ZP). 
Poměrná část dovolené (tedy případ, kdy podmínka odpracování 60 dní v kalendářním roce byla zaměstnancem splněna, avšak pracovní poměr k témuž zaměstnavateli netrval po celý kalendářní rok), činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok (§ 212 odst. 2 ZP). Z dikce tohoto ustanovení vyplývá, že podmínka trvání pracovního poměru po celý kalendářní měsíc musí být splněna. Znamená to, že má-li zaměstnanec v pracovní smlouvě sjednán den vzniku pra-covního poměru např. 2. leden nebo 2. květen, přísluší mu jen 11/12, resp. 7/12 dovolené za kalendářní rok. Totéž platí, jestliže pracovní poměr skončil např. 29. dubna. Poměrná část dovolené v délce jedné dvanáctiny přísluší též za kalendářní měsíc, v němž zaměstnanec změnil zaměstnání, pokud skončení pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele a vznik pracovního poměru u nového zaměstnavatele na sebe bezprostředně navazují (§ 212 odst. 3 ZP). I v tomto případě se tedy vyžaduje bezprostřední návaznost obou pracovních poměrů. Je však třeba uvést, že jestliže ust. § 212 odst. 2 a 3 ZP nemají kogentní povahu, lze se od nich odchýlit, zvláště pak, je-li to ve prospěch zaměstnance.  
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Pro splnění podmínky odpracování alespoň 60 dní v kalendářním roce se posuzuje zaměstnanec, který je zaměstnán po stanovenou týdenní pracovní dobu (tedy nikoli po sjednanou kratší týdenní pracovní dobu), jako by v kalendářním týdnu pracoval 5 pracovních dnů, i když jeho pracovní doba není rozvržena na všechny pracovní dny v týdnu (§ 216 odst. 3 ZP). 
Při dlouhodobém plném uvolnění pro výkon veřejné funkce (např. poslanci, senátoři, uvolnění členové zastupitelstva územně samosprávného celku) poskytne zaměstnanci dovolenou (její část) právnická nebo fyzická osoba, pro kterou je uvolněný zaměstnanec činný. Přitom platí, že tato právnická nebo fyzická osoba mu poskytne též tu část dovolené, kterou nevyčerpal před uvolněním a naopak, nevyčerpal-li zaměstnanec dovolenou před uplynutím doby uvolnění, poskytne mu ji uvolňující zaměstnavatel. Splnění podmínek pro vznik práva na dovolenou se přitom posuzuje vcelku za dobu před i po uvolnění (§ 212 odst. 4 ZP). Zde je třeba připomenout, že právní úprava dovolené dlouhodobě uvolněných zaměstnanců za dobu jejich uvolnění může být provedena v jiných právních předpisech než v zákoníku práce (srov. např. § 79 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Při poskytování této dovolené je pak nutno se zvláštní právní úpravou také řídit. 
Výměra dovolené za kalendářní rok činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce (§ 213 odst. 1 ZP) a tím je nastaven minimální standard odpovídající požadavku evropské legislativy a Mezinárodní organizace práce. Tuto výměru lze prodlužovat, a to nejen o násobky týdnů, nýbrž i o jednotlivé dny. Prodloužení je možné individuální či kolektivní smlouvou, ale také vnitřním předpisem zaměstnavatele. 
Dovolená zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 ZP – tedy zaměstnavatelů ve veřejném sektoru – činí 5 týdnů v kalendářním roce (§ 213 odst. 2 ZP). Výměra dovolené je zde stanovena pevně a stejně je tomu i u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol, jejichž dovolená činí 8 týdnů v kalendářním roce (§ 213 odst. 3 ZP). 
Odlišný způsob určení délky dovolené stanoví ZP v § 213 odst. 4 pro zaměstnance s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou na jednotlivé týdny nebo na období celého kalendářního roku, jemuž přísluší tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní doby na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru.  
Pro výpočet práva na dovolenou v pracovních dnech se použije vzorec 

 
přičemž zkratky znamenají: PS – počet plánovaných směn v kalendářním roce, PT – počet týdnů v kalendářním roce (používá se číslo 52), PDD – průměrný počet pracovních dnů připadajících na týden dovolené, TD – počet týdnů dovolené u zaměstnavatele v kalendářním roce. 

 
  

PS  
---- = PDD x TD 
PT 
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Tabulka č. 1 - Poměrné krácení dovolené   
Počet kalendářních měsíců 4 týdny dovolené 5 týdnů dovolené 8 týdnů dovolené 
Leden 1,5 dne 2 dny 3,5 dne 
Únor 3,5 dne 4 dny 6,5 dne 
Březen 5 dnů 6 dnů 10 dnů 
Duben 6,5 dne 8,5 dnů 13,5 dne 
Květen 8,5 dne 10,5 dne 16,5 dne 
Červen 10 dnů 12,5 dne 20 dnů 
Červenec 11,5 dne 14,5 dne 23,5 dne 
Srpen 13,5 dne 16,5 dne 26,5 dne 
Září 15 dnů 18,5 dne 30 dnů 
Říjen 16,5 dne 21 dnů 33,5 dne 
Listopad 18,5 dne 23 dnů 36,5 dne 
Prosinec 20 dnů 25 dnů 40 dnů 

Poměrná část dovolené převedená na dny po zaokrouhlení pro účely čerpání dovolené. 
Z uvedeného vyplývá, že při čerpání dovolené v případech nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, pro které jsou typické různé počty směn rozvržených na jednotlivé týdny a zpravidla též delší než osmihodinové směny, je třeba - na rozdíl od rovnoměrného rozvržení pracovní doby do směn - týden dovolené převést na průměrný počet pracovních dní dovolené připadajících na týden dovolené a z něho stanovit roční nárok. Tento nárok je pak korigován teprve na konci každého kalendářního roku podle počtu skutečně odpracovaných směn zaměstnancem. Zaměstnanec tedy v průběhu roku čerpá dovolenou v takovém rozsahu, který je dán počtem pracovních dní dovolené. 
Dojde-li u zaměstnance v průběhu téhož kalendářního roku ke změně rozvržení pracovní doby, přísluší mu za tento rok dovolená v poměru, který odpovídá délce příslušného rozvržení pracovní doby (§ 213 odst. 5 ZP). Toto ustanovení stanoví povinnost přepočítat celkový roční nárok na dovolenou v případě, že dochází v jeho průběhu např. ke změně počtu směn připadajících na týden v důsledku sjednané kratší týdenní pracovní doby, nebo naopak při jejím prodloužení, nebo ke změně rozvržení pracovní doby z rovnoměrného na nerovno-měrné. Přepočet dovolené se zásadně týká pouze dovolené za příslušný kalendářní rok, v jehož průběhu ke změně rozvržení týdenní pracovní doby došlo, nikoli též tzv. “staré” dovolené nevyčerpané v předchozím období. 
Zvláštní úpravu čerpání dovolené mají zaměstnanci s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v drážní dopravě, a to podle nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, jimž je dovolená posky-tována v kalendářních dnech (§ 15 cit. nařízení vlády). 
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IX. Agenturní zaměstnávání 
Agenturní zaměstnávání se v posledních letech stalo významným a hojně rozšířeným nástrojem pracovního trhu, neboť účinně pomáhá zaměstnavatelům řešit problém nevyvážené poptávky po pracovní síle a zaměstnancům poskytuje možnost časově flexibilního pracovního úvazku. Z právního hlediska představuje agenturní zaměstnávání jedinečný institut, kdy namísto tradičního dvoustranného pracovněprávního vztahu nastoluje troj-stranný právní vztah mezi agenturou práce, zaměstnancem a uživatelem.  
IX.1 Právní úprava 
Úpravu agenturního zaměstnávání nalezneme především v zákoně č. 435/2004 Sb., o za-městnanosti, v platném znění (dále jen zákon o zaměstnanosti) a v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen zákoník práce). Institut agenturního zaměstnávání, jak jej známe dnes, existuje v českém právu od 1. 10. 2004. Tento vznik pevného legislativního zakotvení agenturního zaměstnávání v českém právu iniciovala nejen naléhavá potřeba praxe, ale zejména nutnost uvést českou legislativu do souladu s požadavky mezinárodního, respektive unijního práva, k jejichž splnění se Česká republika zavázala. Zásadní vliv na plat-nou právní úpravu agenturního zaměstnávání měla Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 181 o soukromých agenturách práce, která byla ze strany České republiky ratifikována v roce 2003. Úmluva definovala základní pojmy dočasného přidělení zaměstnanců prostřed-nictvím agentur práce a založila některá ze základních pravidel dnes neodmyslitelně patřících k agenturnímu zaměstnávání (zejména rovné pracovní podmínky dočasně přidělených zaměstnanců s kmenovými zaměstnanci podniku, v němž pracují). Nejvýznamnějším před-pisem práva unijního je směrnice 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání, s jejímiž požadavky musí být právní řády členských států v souladu od prosince 2011.   
IX.2 Agenturní zaměstnání - vymezení pojmu 
Agenturní zaměstnávání je jednou ze tří forem zprostředkování zaměstnání, jak je vypočítává § 14 odst. 1 zákona o zaměstnanosti (pod pojem zprostředkování zaměstnání dále patří vyhledávání zaměstnání uchazečům o práci, respektive vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele hledající nové pracovní síly a dále poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí). Agenturním zaměstnáváním zákon rozumí zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu práce pro uživatele, kterým je jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení. Tato forma pracovněprávního vztahu se také nazývá dočasné přidělení zaměstnance agentury práce k uživateli. Zaměstnanec je v pracovně-právním poměru s agenturou práce a uživatel je oprávněn mu udílet pokyny týkající se práce, kterou má u něj konat. Za agenturní zaměstnávání se rovněž považuje, je-li cizinec vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce na území České republiky na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou a obsahem této smlouvy je pronájem pracovní síly.  
Z hlediska geografického lze zprostředkování zaměstnání provádět jak na území České republiky, tak do zahraničí či ze zahraničí. Zákon o zaměstnanosti stanoví, že zprostředkování zaměstnání je možno provádět za účelem zisku, avšak od fyzických osob, kterým je za-městnání zprostředkováno, nesmí být požadována žádná úhrada, a to přímá ani nepřímá (srážky ze mzdy nebo z jiné odměny poskytované za vykonanou práci agenturnímu zaměst-nanci). 

§ 14 odst. 1 zákona č. 435/2004  Sb. ,  o zaměstna-nosti 

§ 58  zákona č. 435/2004  Sb. ,  o zaměstna-nosti 
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Současně se vznikem institutu agenturního zaměstnávání v českém právu byla zrušena možnost zaměstnavatelů, kteří nedisponují povolením k provozování agentury práce, dočasně přidělovat své zaměstnance k jiným zaměstnavatelům. Toto omezení nesli s nelibostí zejména zaměstnavatelé, kteří pouze vysílali své zaměstnance na krátkodobé stáže do dceřiných podniků či společností v rámci holdingu, neboť i v těchto případech museli žádat o povo-lení ke zprostředkování zaměstnání u Ministerstva práce a sociálních věcí. S účinností od 1. 1. 2012 byl do zákoníku práce včleněn § 43a, který znovu zavedl možnost zaměstna-vatelů dočasně přidělovat své zaměstnance k jinému zaměstnavateli, a to za splnění následu-jících podmínek: 
 k dočasnému přidělení dojde nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru, 
 dočasné přidělení musí být poskytováno bezúplatně, 
 dočasné přidělení musí být založeno písemnou dohodou s náležitostmi stanovenými v § 43a odst. 3 zákoníku práce, 
 zaměstnavatel, k němuž byl zaměstnanec přidělen, nesmí vůči dočasně přidělenému zaměstnanci činit právní úkony jménem zaměstnavatele, který jej dočasně přidělil, 
 po dobu dočasného přidělení poskytuje zaměstnanci mzdu nebo plat, popřípadě též cestovní náhrady zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně přidělil, 
 pracovní a mzdové nebo platové podmínky zaměstnance dočasně přiděleného k jinému zaměstnavateli nesmějí být horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměst-nance zaměstnavatele, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělen. 
V případě splnění výše uvedených podmínek tedy zaměstnavatel nemusí disponovat povolením ke zprostředkování zaměstnání (nemusí být agenturou práce) a toto dočasné přidělení pak není agenturním zaměstnáváním. Institutem dočasného přidělení dle § 43a zákoníku práce se dále zabývat nebudeme. 
IX.3 Povolení k provozování agentury práce  
Klíčovým subjektem agenturního zaměstnávání je agentura práce. Z hlediska pracovního práva je agenturou práce fyzická nebo právnická osoba, která na základě povolení generálního ředitelství Úřadu práce České republiky a v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce u jiného zaměstnavatele, tzv. uživatele.  
Podmínky pro udělení licence k provozování agentury práce jsou upraveny v § 60 zákona o za-městnanosti, přičemž nejvýznamnější z nich je požadavek odborné způsobilosti fyzické osoby nebo odpovědného zástupce právnické osoby, která o povolení žádá. Tato osoba musí mít alespoň středoškolské vzdělání (tj. střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři) a zároveň praxi minimálně 5 let v oboru zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno (pakliže žádající subjekt nežádá o povolení ke zprostředkování zaměstnání ve všech oborech), nebo mít vysokoškolské vzdělání a po jeho dosažení praxi minimálně 2 roky v oboru zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno. 
Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání českých občanů na území České republiky je zpoplatněno částkou 5 000 Kč, cena za povolení ke zprostředkování zaměstnání cizinců na území České republiky a povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí činí v obou 

§ 43a ZP 

§ 60  zákona č. 435/2004  Sb. ,  o zaměstna-nosti 
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případech 10 000 Kč. Povolení k provozování agentury práce se vydává nejvýše na dobu 3 let, avšak žadatel může o povolení na tuto dobu žádat opakovaně (nejedná se o prodloužení stávajícího povolení, ale o zcela novou žádost). 
S účinností od 1. 1. 2011 mají agentury práce povinnost být pojištěny pro případ svého úpadku, a to ve výši zajišťující výplatu mzdy do výše trojnásobku průměrného měsíčního výdělku všech dočasně přidělených zaměstnanců. Doklad o uzavření příslušné pojistné smlouvy je agentura práce povinna doložit generálnímu ředitelství Úřadu práce do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání. V případě, že dojde k podstatné změně této pojistné smlouvy, doporučujeme její kopii Úřadu práce opět doložit . V opačném případě hrozí agentuře pokuta, či dokonce odejmutí licence. 
IX.4 Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce  
Nezbytným dokumentem, bez jehož uzavření nelze uskutečnit zaměstnání prostřednictvím agentury práce, je dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce. Zákoník práce v § 308 vyjmenovává skutečnosti, které musí být v této dohodě povinně obsaženy, avšak smluvní strany mohou dohodu rozšířit i o další informace.  
Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce musí obsahovat: 
 jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě rodné příjmení dočasně přiděleného zaměstnance, 
 státní občanství dočasně přiděleného zaměstnance, 
 datum a místo narození dočasně přiděleného zaměstnance, 
 bydliště dočasně přiděleného zaměstnance, 
 druh práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat včetně požadavků na odbornou, popřípadě zdravotní způsobilost nezbytnou pro tento druh práce, 
 určení doby, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat práci u uživatele, 
 místo výkonu práce, 
 den nástupu dočasně přiděleného zaměstnance k výkonu práce u uživatele, 
 informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe (tzv. srovnatelný zaměstnanec), 
 podmínky, za nichž může být dočasné přidělení zaměstnancem nebo uživatelem ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno (není však možné sjednat podmínky pro ukončení doby dočasného přidělení před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, pouze ve prospěch uživatele), 
 číslo a datum vydání rozhodnutí, kterým bylo agentuře práce vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání. 
Další práva a povinnosti, jejichž vymezení doporučujeme zakotvit do písemné smlouvy mezi agenturou práce a uživatelem, jsou výše plnění za výkon zprostředkovatelské činnosti (tzv. provize agentury práce) a úprava postupu v případě vzniku škody, neboť tato oblast je v zákoně řešena nedostatečně. Záleží jen na úvaze smluvních stran, zda tyto informace začlení do výše uvedené dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce nebo do zvláštní smlouvy k tomuto účelu uzavřené. 

§ 58a  zákona č. 435/2004  Sb. ,  o zaměstna-nosti 

§ 307a - 309 ZP 

§ 308 ZP 
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X.4.2 Minimální mzda a délka pracovní doby 
Výše minimální mzdy uvedená v nařízení vlády se vztahuje ke stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. Podle § 79 zákoníku práce 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 pra-covním režimem nesmí překročit 38,75 hodiny týdně. U zaměstnanců mladších 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více základních pracovněprávních vztazích podle § 3 ZP nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně. Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy může obsahovat kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis. Ve všech těchto případech se minimální mzda za hodinu zvýší úměrně ke zkrácené stanovené pracovní době. Tím je zajištěn při různé délce stanovené týdenní pracovní doby nárok zaměstnance (při odpracování stanovené doby) na stejnou výši minimální mzdy za týden, resp. měsíc. Konkrétní sazby na hodinu podle stanovené týdenní pracovní doby odvodí zaměstnavatelé ze základních sazeb podle vzorce: 

 
Tabulka č. 2 - Minimální hodinová sazba a třísměnný provoz 

k = 40 / x 
MM = minimální mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu  
z = 40 hodin  
x = jiná stanovená týdenní pracovní doba, například 37,5 hodin  
Výpočet: 
MM37,5 = 66,00 Kč krát k 
k = 40 / 37,5 = 1,066666666666667 
MM37,5 = 66,00 Kč krát 1,066666666666667 = 70,40 Kč 

Zaměstnanci odměňovanému měsíční mzdou, který má sjednanou kratší pracovní dobu (§ 80 zákoníku práce) nebo který neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, se sazba minimální mzdy snižuje úměr-ně odpracované době. 
Například zaměstnanci v organizaci se 40 hodinovou týdenní pracovní dobou, jehož týdenní pracovní doba je sjednána pouze na 20 hodin týdně, náleží minimální mzda ve výši 5 500 Kč za měsíc. 
X.4.3 Doplatek do výše minimální mzdy 
Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v kalendářním měsíci výše minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskyt-nout doplatek  
a) ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou mini-mální měsíční mzdou nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou. Použití hodinové nebo měsíční minimální mzdy se sjedná, stanoví nebo určí předem, jinak se pro účely doplatku použi-je minimální hodinová mzda, 

MMx = MMz krát k 

§ 79 až 80 ZP 

§ 111 odst. 3 ZP 
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b) k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou mini-mální měsíční mzdou nebo 
c) k odměně z dohody ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na 1 hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou.  
Do mzdy a platu se zahrnují všechny jejich složky s výjimkou mzdy a 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. 
X.4.4 Zaručená mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy 
Zaručenou mzdou je mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, smlouvy se zaměstnavatelem, kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru nebo platového výměru. 
Nejnižší úroveň zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat, stanoví vláda nařízením, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku s při-hlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen. Nejnižší úroveň zaručené mzdy nesmí být nižší než částka, kterou stanoví zákoník práce v § 111 odst. 2 jako základní sazbu minimální mzdy. Další nejnižší úrovně zaručené mzdy se stanoví diferencovaně podle složitosti, odpo-vědnosti a namáhavosti vykonávané práce tak, aby maximální zvýšení činilo alespoň dvojnásobek nejnižší úrovně zaručené mzdy. Nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou uvedeny v nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy a vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. 
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 
1) ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené měsíční mzdy, nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou hodinovou sazbou nejnižší úrovně zaručené mzdy; pro účely doplatku se použije nejnižší úroveň hodinové mzdy, jestliže se předem nesjedná, nestanoví nebo neurčí použití nejnižší úrovně zaručené měsíční mzdy, nebo 
2) k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou nej-nižší úrovní 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. 
V nepodnikatelské sféře (veřejných službách a správě) 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 jed-notlivých 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, 

§ 111 odst. 1 ZP 

§ 112 ZP 

§ 3  Nařízení vlády č. 567/2006  Sb. 
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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. 
Od 1. 1. 2017 došlo ke zrušení minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omeze-ném pracovním uplatnění zaměstnance (zrušen § 4 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o mini-mální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního pro-středí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí). 
Toto ustanovení se týkalo poživatelů invalidního důchodu. 
Do konce roku 2016 měli nižší minimální mzdu, konkrétně 9 300 Kč. Pro ostatní zaměstnance přitom byla 9 900 Kč. Od toho se odvíjela i nižší zaručená mzda. Tato „diskriminace“ byla k 1. 1. 2017 zrušena a známe jen jednu minimální mzdu a jedno hodnocení nejnižší úrovně zaručené mzdy. 
V tabulce jsou uvedeny hodnoty nejnižších úrovní zaručené mzdy platné do 31. 12. 2016  pro zaměstnance, kteří nebyli poživateli invalidního důchodu a od 1. 1. 2017 pro všechny za-městnance. 
Tabulka č. 3 - Nejnižší zaručená mzda za měsíc a hodinová – 2016, 2017  

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy do 31. 12. 2016 
v Kč za hodinu 

 Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1. 1. 2017 
v Kč za hodinu 

Nejnižší úroveň zaručené mzdy do 31. 12. 2016 
v Kč za měsíc 

Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1. 1. 2017 
v Kč za měsíc 

1. 58,70 66,00   9 900 11 000 
2. 64,80 72,90 10 900 12 200 
3. 71,60 80,50 12 100 13 400 
4. 79,00 88,80 13 300 14 800 
5. 87,20 98,10 14 700 16 400 
6. 96,30 108,30 16 200 18 100 
7. 106,30 119,60 17 900 19 900 
8. 117,40 132,00 19 800 22 000 
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X.4.5 Minimální mzda a průměrný hodinový výdělek 
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. 

 
X.4.6 Minimální mzda a odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 
Podle ustanovení § 111 odst. 3 písm. c) zákoníku práce nesmí být odměna z dohody nižší než minimální hodinová mzda.  

 
X.4.7 Minimální mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí 
Podle § 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 66 Kč při 40 hodinách týdně dochází i ke zvýšení příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí minimálně na 6,60 Kč/hod. za každý ztěžující vliv, pokud se jedná o 40 hodinovou týdenní pracovní dobu.  

Příklad č. 11 - Minimální mzda a průměrný hodinový výdělek 
Zaměstnanec není poživatelem invalidního důchodu a pracuje v nepřetržitém provozu jako pomocný manipulant. Týdenní pracovní doba činí 37,5 hodin týdně. Je odměňován formou hodinové mzdy ve výši minimální mzdy. Do 31. 12. 2016 činila jeho minimální mzda … 58,70 x 40 : 37,5 = 62,61 … Kč/ hod.  
Jeho průměrný hodinový výdělek zjištěný za 4. čtvrtletí 2016  činí: 
65,15 Kč za hodinu.  
Od 1. 1. 2017 musí zaměstnavatel zvýšit jeho hodinovou minimální mzdu na částku  66 x 40 : 37,5 =  70,40 Kč/hod.  
 …  
Současně musí od 1. 1. 2017 zvýšit jeho průměrný hodinový výdělek na 70,40 Kč/hod.  
Bude-li potřeba v měsíci lednu 2017 použít pro příplatkové mzdy nebo pro náhradu mzdy průměrný hodinový výdělek, musí zaměstnavatel použít již upravenou výši, tedy průměrný hodinový výdělek 70,40 Kč. 

Příklad č. 12 - Invalidní důchodce a minimální mzda 
Zaměstnanec je poživatelem invalidního důchodu ve druhém stupni invalidity a vykonává v rámci dohody o provedení práce jednoduché pomocné práce. Sjednaná odměna musí činit alespoň 66 Kč za hodinu. 

§ 357 ZP 

§ 111 odst. 3 písm. c) ZP 

§ 7 Nařízení vlády č. 567/2006  Sb. 
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 Z výše uvedeného vyplývá, že jakýkoliv dluh zaměstnance je možné zajistit dohodou o srážkách ze mzdy, ovšem maximálně do poloviny jeho hrubé mzdy nebo náhrady mzdy (případně odměny nebo platu). Zaměstnavatel však musí s uzavřením takové dohody souhla-sit. Nejde však o souhlas k uzavření dohody, ale o souhlas s prováděním srážky na základě dohody. Tento souhlas již není možné odvolat. Pro tento účel je nutné za zaměstnavatele považovat každého plátce příjmů, s nimiž se při výkonu rozhodnutí nakládá jako se mzdou nebo platem. Tím je umožněno, aby dohoda o srážkách ze mzdy byla uzavřena například mezi poživatelem invalidního důchodu a ČSSZ. 

 

Příklad č. 83 - Exekuční srážky a výživné 
Představme si, že v dubnu r. 2013 zaměstnanec předložil dohodu o úhradě výživné-ho dle § 551 zákona č. 40/1964 Sb. v částce měsíčně 4 000 Kč. Tuto srážku zaměst-navatel musel provádět a nadále ji provádět musí. V červnu 2013 byla doručena exekuce přednostního charakteru ve výši 45 000 Kč. Protože byla druhá v pořadí, neprováděla se. 
Zaměstnanec je ženatý. Nezabavitelná částka činila v r. 2013 …. 7 581 Kč. Čistá mzda po snížení o nezabavitelnou částku dosáhla 8 850 Kč. Třetina činila 2 950 Kč. Pro úhradu výživného se použila druhá třetina a část první třetiny a výživné se uhradilo ve výši 4 000 Kč. Z první třetiny se na další exekuci použil zbytek z první třetiny 1 900 Kč. Zaměstnanci se vyplatila nezabavitelná částka (7 581 Kč) a třetí třetina (2 950 Kč).  
Situace v r. 2017 
Zaměstnanec předloží dohodu o úhradě výživného (4 000 Kč), kterou uzavřel s bý-valou manželkou až v r. 2014. Zaměstnavatel není povinen dát souhlas s prová-děním takové srážky a jistě většina zaměstnavatelů této možnosti využije. Poté bude doručena exekuce přednostního charakteru. Zaměstnanec je ženatý a nezaba-vitelná částka činí 7 694 Kč. Předpokládejme čistou mzdu ve výši 16 468 Kč. Po sní-žení o nezabavitelnou částku zbude 8 774 Kč. Třetina činí 2 924 Kč. 
Pro přednostní exekuci se zabaví druhá i první třetina (5 848 Kč) a zaměstnanci se vyplatí 7 694 Kč (nezabavitelná částka) a 2 924 Kč (třetí třetina) a 2 Kč (snížení na dělit.) = 10 620 Kč. Z této částky pak bude sám zaměstnanec platit výživné ve výši 4 000 Kč a nezůstane mu ani nezabavitelná částka. 
Kontrola: 10 620 + 5 848 = 16 468 Kč 

Poznámka:  
V souvislosti se změnou NOZ (zákonem č. 460/2016 Sb.), která nabývá účinnosti od 28. 2. 2017, dochází k vypuštění výše uvedeného limitu - polovina mzdy nebo platu (§ 2045 NOZ) a v dané oblasti dojde ke sjednocení  stanovisek, pokud se týče dohod o srážkách ze mzdy. Pro nově uzavírané dohody o srážkách ze mzdy bude tak platit jediné kritérium, a to postup dle občanského soudního řádu. Přechodná ustanovení stanoví, že dohody o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy. Tato sku-tečnost však nebrání tomu, aby se smluvní strany dohodly tak, že  se jejich práva a  povinnosti budou řídit novým (změněným) zákonem od nabytí jeho  účinnosti. 

Novinka 2017 
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Náklady spojené s odesláním částky ponese u první dohody plátce mzdy. V případě více dohod u jednoho zaměstnance ponese náklady spojené s placením dalších srážek zaměstnanec. Nic však nebrání tomu, aby se smluvní strany dohodly jinak. Věřitel nabývá právo na výplatu srážek okamžikem, kdy byla plátci mzdy (zaměstnavateli) dohoda předložena, pokud ji akcep-tuje, nebo pokud dal předem souhlas s prováděním srážek ze mzdy.  
Podle přechodného ustanovení § 3073 NOZ práva ze zajištění závazku vzniklá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, byť byla zřízena i jako práva věcná, se posuzují až do svého zániku podle dosavadních právních předpisů. Platí tedy, že dohody o srážkách ze mzdy uzavře-né do 31. 12. 2013 se posuzují podle dosavadní právní úpravy platné do 31. 12. 2013, pokud nebyly změněny. Je-li například uzavřena dohoda mezi rodiči dítěte o úhradě výživného v r. 2013 (dle § 551 zákona č. 40/1964 Sb.) a novému zaměstnavateli předložena v r. 2016 nebo později, je tento zaměstnavatel povinen srážku provádět. Při samotném provádění sráž-ky se řídí postupem platným do 31. 12. 2013, tedy postupuje u srážky na základě dohody jedině podle občanského soudního řádu.  
Pokud však dohoda mezi rodiči o úhradě výživného bude uzavřena až v r. 2014, nemusí za-městnavatel dát souhlas s prováděním takové srážky. Dá-li však souhlas, bude při provádění srážky postupovat podle OSŘ a NOZ.  
Ustanovení § 3073 NOZ nebrání ujednání stran, že se práva a povinnosti budou řídit NOZ ode dne nabytí jeho účinnosti. S ohledem na odstranění dvojkolejnosti u srážek prováděných na základě dohody od roku 2014 je vhodné, aby se smluvní strany dohodly, že se všechny srážky na základě dohody budou řídit NOZ. Aby však daná srážka na základě dohody neztratila své pořadí, je nutné starou dohodu o srážce změnit (dodatek k dohodě o srážce ze mzdy) a neuzavírat novou dohodu o srážce ze mzdy.  
XII.14 Dohoda o srážce a souběh s exekucí 
Nová právní úprava v ustanovení § 2045 NOZ nemění nic na platnosti ustanovení §§ 276 až 302 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, včetně naří-zení vlády č. 595/2006 Sb. (tzv. nařízení o nezabavitelných částkách). Navíc je nutné připome-nout platnost ustanovení § 148 odst. 2 zákoníku práce, které nařizuje, aby se každá srážka prováděla v souladu se závazným právním předpisem, kterým je OSŘ.  

 

Příklad č. 84 - Souběh srážek – první v pořadí je exekuce, druhá v pořadí je dohoda 
Dlužník pobírá čistou mzdu ve výši 19 000 Kč (hrubou 22 000 Kč) a je uzavřena dohoda o srážkách ze mzdy na úhradu ubytovny ve výši 6 000 Kč. Exekuční před-nostní srážka získala pořadí již v minulosti a dohoda o srážce má pořadí druhé. Zaměstnanec má manželku a 2 děti. Nezabavitelná částka činí 10 771 Kč.  
19 000 - 10 771 = 8 229 Kč 
Třetina … 8 229 : 3 = 2 743 Kč 
Plátce srazí na exekuci 2 743 x 2 = 5 486 Kč 
Srážka na základě dohody se nemůže provést, protože je nutné dlužníkovi ponechat nezabavitelnou částku a třetí třetinu.  
Zaměstnanci se vyplatí 10 771 + 2 743 = 13 514 Kč 
Kontrola: 13 514 + 5 486 = 19 000 Kč 
Zaměstnanec musí provádět úhradu za užívání ubytovny v hotovosti do pokladny nebo převodem ze svého účtu ve prospěch účtu zaměstnavatele. 

§ 2045 NOZ 
§ 276- 302 OSŘ 



XII. Srážky ze mzdy Ing. Růžena Klímová
 

Průvodce mzdovou problematikou 2017 235 
 

 
  

Příklad č. 85 - Dohoda o srážce ze mzdy na výživné uzavřená v roce 2017 
Zaměstnanec má dva zaměstnavatele A a B. U zaměstnavatele A se provádí exe-kuční srážka na výživné ve výši 3 000 Kč měsíčně. Tento plátce uplatňuje nezaba-vitelnou částku. U zaměstnavatele B požádal o souhlas s prováděním srážky na výživné ve prospěch dalších jeho dvou dětí, na které není nařízena exekuce na výživné, a zaměstnavatel souhlas udělil. Dohoda o úhradě výživného byla před-ložena ve výši 6 000 Kč měsíčně. 
Hrubá mzda činí v daném měsíci 10 000 Kč, čistá mzda 8 900 Kč. 
Srážka se však může provést nejvýše do 5 000 Kč (polovina hrubé mzdy), protože se jedná o dohodu o srážce ze mzdy uzavřenou v r. 2017 (po účinnosti NOZ). 
Výpočet třetin: 
8 900 - 2 = 8 898; 8 898 : 3 = 2 966 Kč 
Výživné se uhradí z druhé třetiny (2 966 Kč) a částečně z první třetiny  
5 000 - 2 966 = 2 034 Kč. 
Vznikne dluh na výživném ve výši 1 000 Kč. V případě, že by byla dohoda mezi rodiči dítěte uzavřena do konce roku 2013 (před účinností NOZ), zaměstnavatel by musel srážku provádět i v r. 2017 díky přechodným ustanovením a srážku by pro-vedl výhradně jen dle OSŘ a pro úhradu výživného ve výši 6 000 Kč by se použila druhá i první třetina a celkem by bylo sraženo 5 932 Kč.  
Poznámka: V souvislosti se změnou NOZ (zákonem č. 460/2016 Sb.), která nabývá účinnosti od 28. 2. 2017, dochází k vypuštění výše uvedeného limitu - polovina mzdy nebo platu (§ 2045 NOZ) a v dané oblasti dojde ke sjednocení  stanovisek, pokud se týče dohod o srážkách ze mzdy. Pro nově uzavírané dohody o srážkách ze mzdy bude tak platit jediné kritérium, a to postup dle občanského soudního řádu. Přechodná ustanovení stanoví, že dohody o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy. Tato skutečnost však nebrání tomu, aby se smluvní strany dohodly tak, že  se jejich práva a  povinnosti budou řídit novým (změněným) zákonem od na-bytí jeho  účinnosti. 

Novinka 2017 
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XIV. Zaměstnávání důchodců 
XIV.1 Právní úprava 
Zaměstnávání poživatelů starobních důchodů a poživatelů jiných důchodů se řídí obecně závaznými právními předpisy, mezi které patří především zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zá-kon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku za-městnanosti, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a další zákony.  
XIV.2 Pracovněprávní vztahy 
K 1. 1. 2010 došlo v § 37 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ke zrušení podmínky pro souběh příjmu se starobním důchodem spočívající v uza-vření pracovněprávního vztahu na dobu určitou, nejdéle však na dobu jednoho roku. Zname-ná to, že zaměstnavatel může poživatelem starobního důchodu uzavřít pracovní poměr na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, aniž by důchodce ztratil nárok na výplatu důchodu. Uvedená skutečnost se nevztahuje na „předčasné“ starobní důchody vyplácené v období do dosažení důchodového věku, neboť nadále platí, že výplata takového důchodu při výkonu výdělečné činnosti, která založí účast na důchodovém pojištění, nenáleží vůbec.  
Je-li pracovní poměr uzavřen na dobu určitou, je nutné respektovat § 39 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v němž je stanoveno, že mezi týmiž účastníky pracovního poměru je možné sjednat trvání pracovního poměru na dobu nejvýše tří let a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží. 
Pokud zaměstnavatel uzavřel s pracujícím důchodcem pracovní poměr na dobu určitou například od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, lze prodloužit takový pracovní poměr ještě dvakrát. Další zaměstnání v rámci pracovního poměru je možné jen v režimu doby neurčité. 
Od 1. 8. 2013 došlo k podstatné změně ustanovení § 39 zákoníku práce. Ve změněné podobě se vrátila dřívější možnost sjednávat pracovní poměry na dobu určitou bez omezení uvede-ného v § 39 odst. 2 ZP, kde je stanovena tzv. zásada 1 + 2 a dost.  
Jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní po-vaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměst-nanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, nepostupuje se podle § 39 odst. 2 za podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům přimě-řený a v písemné dohodě mezi zaměstnavatelem s odborovou organizací se upraví 
a) bližší vymezení těchto důvodů (zde je nutné uvést, co se rozumí vážným provozním dů-vodem nebo důvodem spočívajícím ve zvláštní povaze práce), 
b) pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou, 
  

§ 37 z. č. 155/1995  Sb. 

§ 39 ZP 
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c) okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat (okruh zaměst-nanců může být určen odkazem na určité provozy, pracoviště, organizační útvary či pro-fese), 
d) dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá. 
Pokud v organizaci nepůsobí odborová organizace, lze písemnou dohodu s odborovou organi-zací nahradit vnitřním předpisem, který musí obsahovat všechny předepsané náležitosti. Vnitřní předpis lze v souladu s § 305 ZP vydat nejméně na dobu 1 roku. 
Bude-li pracující důchodce vykonávat práce specifického charakteru v rámci pracovního poměru na dobu určitou, pro něž má zaměstnavatel oporu ve vnitřním předpisu (kde odbo-rová organizace nepůsobí) nebo v dohodě s odborovou organizací, nebude se přihlížet k zása-dě 1 + 2 a dost.  
Oproti dřívější právní úpravě není novou právní úpravou dotčeno uzavírání pracovních pomě-rů na dobu určitou z důvodu zástupu za dlouhodobě nepřítomného zaměstnance. Je proto nutné i nadále při uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou z tohoto důvodu respektovat ustanovení § 39 odst. 2 ZP, kdy doba trvání pracovního poměru na dobu určitou nesmí pře-sáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. 
V rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr však neplatí ustanovení § 39 ZP. Pokud se jedná o dohodu o pracovní činnosti, lze tento pracovněprávní vztah uzavírat na dobu neurčitou nebo opakovaně na dobu určitou bez jakéhokoliv časového omezení. U dohody o pracovní činnosti je nutné respektovat omezení rozsahu sjednaného objemu výkonu práce, který nesmí v průměru překročit ½ stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu ½ stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.  
Zaměstnavatel však může s pracujícím důchodcem uzavřít i dohodu o provedení práce, kde sjednaný rozsah práce nesmí překročit 300 hodin v kalendářním roce.  
V rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr platí, že výkon práce nesmí překro-čit 12 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. 
XIV.3 Odlišnosti při odměňování poživatelů invalidních důchodů 
Nařízením 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, dochází k 1. 1. 2017 ke sjednocení  minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy pro všechny zaměstnance bez rozdílu, jsou-li poživateli invalidního důchodu, či nikoliv.   

 

Dotaz č. 6 - Zaměstnanci byl přiznán starobní důchod k 18. 6. 2016, zaměstnání není přerušeno a zaměstnanec nadále pracuje v naší organizaci. Pokud s ním bude uzavřena nová pracovní smlouva na dobu určitou nebo neurčitou, lze zaměstnanci nechat stávající průměr pro náhradu mzdy a pro nemocenské dávky, anebo je nutné udělat dodatek k pracovní smlouvě, aby průměry byly zachovány? 
Zaměstnanci byl přiznán starobní důchod k 18. 6. 2016, zaměstnání není přerušeno a zaměstnanec nadále pracuje v naší organizaci. Pokud s ním bude uzavřena nová pracovní smlouva na dobu určitou nebo neurčitou, lze zaměstnanci nechat stávající... 

NV č. 567/2006  Sb. 
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XVI.5.2 Postup při použití srážkové daně 
Zdanění příjmů daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby 
Jde o příjmy ve zvláštním režimu zdanění, které tvoří samostatný základ daně s uplatněním zvláštní sazby daně srážkou podle ustanovení § 36 odst. 2 ZDP.  
Příjmy oprávněně zdaněné v uvedeném zvláštním režimu srážkové daně musí současně splňo-vat zákonem dané podmínky platné od 1. 1. 2014: 
1. Jde jen o příjmy ze závislé činnosti a pouze na základě dohod o provedení práce (DPP). 
2. Úhrnná hodnota příjmů u jednoho zaměstnance u téhož zaměstnavatele nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč. 
3. Zaměstnanec nepodepsal u zaměstnavatele tiskopis Prohlášení poplatníka 

 

Předpoklad schválení... 
V § 6 odstavec 4 zní:  
„(4) Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou po zvýšení podle odstav-ce 12 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 a jedná-li se o příjmy podle odstavce 1 a) plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalen-dářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo b) v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč.“ 
Důvodová zpráva 
2.1.3.  
Příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu Navrhuje se stanovit pro příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2 500 Kč) obdobný daňový režim, který platí pro doho-dy o provedení práce v § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů, tj. budou podléhat srážkové dani ve výši 15 % a neprojeví se v obecném základu daně poplatníka daně z příjmů fyzických osob.  
K bodu 20 (§ 6 odst. 4) - výtah 
Poplatník nebude v případě těchto „malých“ příjmů (např. svědečné u zaměst-nance, odměna za výkon funkce, příjem ze zaměstnání malého rozsahu, dohoda o pracovní činnosti do výše hrubého příjmu 2 500 Kč) povinen podávat daňové přiznání. Výše limitu se přitom odvíjí od výše zúčtovaného tzv. „hrubého“ příjmu, a nikoliv od základu daně případně zvýšeného na tzv. „superhrubou mzdu“. Text „po zvýšení podle odst. 12“ je uveden pro případ, že by se v praxi vyskytly „malé příjmy“, vyjma příjmů z dohody o provedení práce do měsíčního limitu 10 000 Kč, které podléhají veřejnoprávnímu pojistnému. Poplatníkovi však zůstane zachována možnost postupu podle § 36 odst. 7 nebo 8 zákona o daních z příjmů (tj. započtení sražené daně z výše uvedených příjmů na celoroční daň v daňovém přiznání). 

§ 38d ZDP 

§ 6 odst. 4 ZDP 

Vládní návrh  - sněmovní tisk 873 
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XVI.6 Výpočet měsíční daňové povinnosti 
Čísla řádků v příkladech nejsou vázána na žádný tiskopis - jedná se o interní označení autora. 
XVI.6.1 Příklad zdanění měsíčního příjmu srážkovou daní 

 

Příklad č. 102 - Zdanění srážkovou daní u zaměstnance pracujícího na dohodu o provedení práce 
Zaměstnanec u vedlejšího zaměstnavatele (bez podepsaného Prohlášení) na zákla-dě dohody o provedení práce dosáhl měsíční hrubý příjem 9 985 Kč. Byly splněny podmínky pro zdanění srážkovou daní stanovené v § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů (tj. příjem na základě dohody o provedení práce, hrubý příjem nepřesáhl částku 10 000 Kč a poplatník nepodepsal Prohlášení). 
Postup zdanění 
Ř. Legenda Algoritmus Kč 
1 Zdanitelný příjem (hrubá mzda) Výchozí částka výpočtu 9 985 
2 + SP zaměstnavatel Nepodléhá  (do 10 tis. Kč vč.) 0 

3 + ZP zaměstnavatel Nepodléhá  (do 10 tis. Kč vč.) 0 

4 Základ daně (superhrubá mzda) ř. (1 + 2 + 3) 9 985 
5 Zaokrouhlený základ daně  § 36 odst. 3 ZDP ř. 4 zaokrouhlený na Kč dolů 9 985 

6 Srážková daň 15 % z ř. 5 1 497,75 
6a Srážková daň zaokrouhlená  § 36 odst. 3 ZDP ř. 6 zaokrouhlený na celé Kč dolů 1 497 

7 Slevy na dani a daň. zvýhodnění  Nelze uplatnit 0 
Výpočet čistého příjmu 
8 Zdanitelný příjem (hrubá mzda) Výchozí částka výpočtu 9 985 
9 - Srážková daň (15%) ř. 6a - 1 497 
10 - SP zaměstnanec Nesráží se 0 
11 - ZP zaměstnanec Nesráží se 0 
12 Čistý příjem ř. (8 – 9 – 10 – 11) 8 488 
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XVI.11.3 Prokazování uplatnění nezdanitelných částí základu daně 
Tabulka č. 13 - Přehled průkazů k uplatnění odpočtu nezdanitelných částí základu daně podle § 15 ZDP 

Prokazovaná okolnost Způsob prokázání 
Min. v úhrnu 1 000 Kč nebo 2 % základu daně, max. 15 % základu daně 
Bezúplatné plnění 

 Potvrzení příjemce bezúplatného plnění o výši bezúplatného plnění a jeho účelu (darovací smlouva, potvrzení transfúzní stanice, transplantačního centra, pořa-datele veřejné sbírky apod.) 
Max. 300 000 Kč (25 000 Kč za měsíc) 
Úrok z úvěru na bytovou potřebu 

Podle povahy konkrétního případu 
 Smlouva o úvěru 
 Potvrzení stavební spořitelny nebo ban-ky o výši zaplacených úroků 
 Výpis listu vlastnictví 
 Nájemní smlouva 
 Doklad o adrese trvalého pobytu 
 Potvrzení právnické osoby o splacení vkladu 
 Ohlášení stavby 
 Souhlas s užíváním stavby (kolaudační rozhodnutí) 
 Doklad o vypořádání společného jmění manželů nebo spoludědiců 
 Další individuální doklady 

Max. 24 000 Kč (dříve 12 000 Kč) 
Příspěvky na penzijní připojištění *), doplňkové penzijní spoření *) a penzijní pojištění 

 Smlouva o penzijním připojištění, doplň-kovém penzijním spoření nebo penzij-ním pojištění a případné dodatky smluv 
 Potvrzení penzijní společnosti nebo in-stituce penzijního pojištění o zaplace-ných příspěvcích 

Max. 24 000 Kč (dříve 12 000 Kč) 
Pojistné na soukromé životní pojištění 

 Smlouva o soukromém životním pojiš-tění nebo pojistka a jejich dodatky 
 Potvrzení pojišťovny o zaplaceném po-jistném 

Do 1,5 % příjmů podle § 6,  
max. 3 000 Kč ročně 
Příspěvky člena odborové organizace  

 Potvrzení odborové organizace o zapla-cených příspěvcích 
Max. 10 000 Kč (resp. 13 000 Kč  
nebo 15 000 Kč podle úrovně zdravotního postižení) 
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání 

 Potvrzení autorizované osoby o výši úhrady za provedení zkoušky 
 Případné potvrzení o stupni zdravotní-ho postižení 

*) Částka, kterou lze odečíst, se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které platí maximální státní příspěvek (1000 Kč). 

§ 15 ZDP  

Novinka 2017 

Novinka 2017 
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XVI.12 Daňové prohlášení (tiskopis MFin 5457) 
Poplatník uplatňující nárok na slevy na dani (§ 35ba ZDP) a daňové zvýhodnění na děti (§ 35d ZDP) je povinen podle § 38k odst. 1 zákona podepsat do 30 dnů po vstupu do zaměstnání a následně vždy do 15. února tiskopis Prohlášení poplatníka o tom: 
a) jaké jsou u něho skutečnosti pro přiznání slevy na dani podle § 35ba (základní sleva, sleva na invalidní důchod, sleva na průkaz ZTP/P, na studium, popřípadě na manželku s příj-mem do 68 000 Kč po skončení roku), popřípadě kdy a jak se v průběhu výkonu závislé činnosti změnily, 
b) že za stejný kalendářní měsíc a za stejný rok neuplatňuje slevy na dani u jiného plátce a že u jiného plátce ani současně nepodepsal tiskopis Prohlášení, 
c) jaký je počet dětí vyživovaných v rámci jeho společné domácnosti a dále 

1. jaké skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání daňového zvýhodnění na vyživované dítě, 
2. zda v případě více vyživovaných dětí uplatňuje daňové zvýhodnění ve třístupňové úrovni na to které dítě a v jaké výši (tj. na první dítě, na druhé dítě, na třetí a každé další dítě), nebo daňové zvýhodnění neuplatňuje 
3. zda v rámci téže společné domácnosti uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované osoby i jiná osoba, 
4. kdy a jak se případně změnily rozhodné skutečnosti pro přiznání daňového zvýhod-nění, 
5. jedná-li se o zletilé studující dítě, že nepobírá invalidní důchod ve třetím stupni. 
že za stejný měsíc a za stejný rok neuplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě u jiného plátce a že na konkrétní dítě neuplatňuje daňové zvýhodnění jiná osoba. 

Poplatník je povinen podle § 38k ZDP prokázat plátci daně všechny skutečnosti rozhodné pro poskytnutí měsíční slevy na dani a daňového zvýhodnění na děti nejpozději do konce kalendářního měsíce, v němž nastaly okolnosti, z nichž na daňové úlevy vyplývá nárok. 
Narození dítěte je poplatník povinen plátci prokázat do 30 dnů po jeho narození a daňové zvýhodnění pak poplatníkovi náleží již za měsíc, v jehož průběhu se dítě narodilo. Není-li nárok poplatníka na některou daňovou úlevu (včetně daňového zvýhodnění) uplatněn včas, potom k ní lze přihlédnout v průběhu roku až od následujícího měsíce po jeho prokázání s tím, že sle-vy za měsíce neuplatněné v průběhu roku v důsledku zavinění poplatníka lze pak plátcem do-datečně poskytnout až v rámci ročního zúčtování daně po skončení roku. 
Požaduje-li poplatník po skončení roku plátce provedení ročního zúčtování záloh na daň a da-ňového zvýhodnění za uplynulý rok, je povinen žádost uplatnit nejpozději do 15. února po skončení roku, ve stejné lhůtě je povinen prokázat uplatňované odpočty ze základu daně (§ 15 ZDP) i všechny uplatňované daňové slevy (§ 35ba ZDP) a daňové zvýhodnění na vyživo-vané děti (§ 35c ZDP). 
  



XVI. Daň z příjmů ze závislé činnostiÚčetní Portál  
 

340 Průvodce mzdovou problematikou 2017
 

SAMOSTATNÝ tiskopis ŽÁDOSTI O ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ by mohl vypadat takto: 
Vzor č. 6 - Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období – zatím neschválený návrh 
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XVI.16 Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění (dále jen „RZ“) 
Roční zúčtování daňové povinnosti poplatníka provedené jeho plátcem (zaměstnavatelem), jehož výsledkem je zjištění definitivní daňové povinnosti poplatníka za uplynulý kalendářní rok a její porovnání s úhrnem záloh sražených zaměstnavatelem (nebo více postupnými zaměst-navateli) v průběhu téhož roku. Rozdíl mezi těmito hodnotami se nazývá přeplatek z ročního zúčtování a poplatníkovi se vrací při nejbližším zúčtování mezd. K nedoplatku může dojít jen zcela výjimečně (téměř jen teoreticky) a vykázaný nedoplatek spíše signalizuje nějakou chybu ve vstupních údajích pro roční zúčtování nebo chybu přímo ve výpočtu ročního zúčtování.  
Totožného výsledku jako z ročního zúčtování provedeného zaměstnavatelem by poplatník dosáhl i podáním daňového přiznání přímo správci daně, který má ale na vrácení přeplatku více času (30 dnů od lhůty pro podání daňového přiznání). 
XVI.16.1 Ve kterých případech lze provést roční zúčtování? 
RZ lze provést: 
 Pouze z příjmů ze závislé činnosti za uplynulý rok (nezahrnují se příjmy, z nichž byla daň vybrána srážkou podle § 6 odst. 4 ZDP sazbou 15 % uvedenou v § 36 odst. 2 písm. p) ZDP), vyplacených nebo poplatníkem obdržených nejdéle do 31 dnů po skončení roku, za který byly dosaženy (§ 5 odst. 4 ZDP). 
 Poplatníkovi, který pobíral příjmy pouze od jednoho plátce nebo od více plátců postupně a který podepsal u plátce (všech postupných plátců) Prohlášení do 30 dnů od nástupu do zaměstnání a potom každoročně nejpozději do 15. 2. na další příslušný rok (§ 38ch odst. 1 ZDP).  
 Poplatníkovi, který sice plátci (postupným plátcům) podepsal Prohlášení, ale v průběhu roku neuplatňoval nárok na slevu na dani podle § 35ba ZDP nebo na daňové zvýhodnění u žádného plátce a uplatnil je až pro roční zúčtování.  
 Poplatníkovi s příjmy od jednoho plátce nebo od více plátců postupně, který sice ne-podepsal Prohlášení ve stanovené lhůtě, ale podepsal ho dodatečně, nejpozději do 15. 2. následujícího roku (§ 38k odst. 7 zákona). Tento podpis je možný pouze v souvislosti s žá-dostí poplatníka o provedení ročního zúčtování, Prohlášení nelze zpětně podepsat u jiné-ho (předchozího nebo souběžného) plátce daně. 
 Poplatník není povinen po skončení roku podat daňové přiznání poplatník, který měl v průběhu roku z důvodu překročení limitu příjmu ze závislé činnosti mzdu zdaněnou s uplatněním solidární přirážky ve výši 7 %, ale roční limit pro solidární zvýšení sazby daně nepřekročil. Takovému poplatníkovi lze za rok 2016 provést roční zúčtování.;  

Roční limit pro solidární zvýšení sazby daně je 48 násobek průměrné mzdy podle zákona o sociálním pojištění tj. 
o v roce 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48x 28 232 Kč = 1 355 136 Kč ročně 
o v roce 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48x 27 006 Kč = 1 296 288 Kč ročně. 
Je to současně maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění podle § 15a z. č. 589/1992 Sb. zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politi-ku zaměstnanosti.  

  

§ 38ch ZDP 
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 Podmínkou provedení RZ je, že poplatník předloží potvrzení od všech předchozích plátců téhož roku nejpozději do 15. 2. následujícího roku. Při nesplnění tohoto termínu nelze RZ provést (poplatník má však stále možnost v termínu do 1. 4., a i po tomto termínu podat daňové přiznání). Příjmy vyplacené plátci dodatečně v době, kdy poplatník pro ně již ne-vykonával závislou činnost nebo funkci se sice zahrnují do ročního úhrnu příjmů, ale ne-považují se za příjem vyplacený současně jiným plátcem, pokud jde o stejné zdaňovací období (není povinnost podat Přiznání). 
XVI.16.2 Kdy nelze provést roční zúčtování? 
RZ nelze provést poplatníkovi: 
 Který dobrovolně podá přiznání. 
 Který je povinen podat přiznání (§ 38g odst. 1 zákona), tj. ten: 

o který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky a uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatných plnění poskytnutých do zahraničí za podmínek uvede-ných v § 15 odst. 1 zákona, 
o který měl mimo příjmů ze závislé činnosti i jiné zdanitelné příjmy (§ 7 až § 10 ZDP), za uplynulý rok v úhrnu vyšší než 6 000 Kč (§ 38g odst. 2 zákona), 
o který pobíral v uplynulém roce příjem podléhající zálohové dani od více plátců sou-časně (nepřihlíží se přitom k dodatečně vyplaceným nebo zúčtovaným příjmům od předchozích plátců v době, kdy již poplatník vykonával závislou činnost nebo funkci u jiného plátce - § 38ch odst. 1 zákona), pokud jde o jedno zdaňovací období, 
o který jako daňový nerezident EU nebo EHP, jehož příjmy ze zdrojů v ČR přesahují 90 % všech jeho příjmů (§ 35ba odst. 2 zákona), hodlá uplatnit slevy na dani na man-želku, invaliditu apod., daňové zvýhodnění na děti nebo odpočet úroků z úvěru na bytové potřeby (§ 38g odst. 2 zákona), 
o který nedodržel podmínky pro odpočet plateb na soukromé životní pojištění a je proto povinen podat daňové přiznání (§ 15 odst. 6 zákona), 
o kterému penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo penzijní pojištění za-niklo bez nároku na penzi, jednorázové vyrovnání nebo jednorázové plnění a sou-časně bylo poplatníkovi vyplaceno odbytné nebo jiné plnění související s uvedenými penzijními produkty a je proto povinen podat přiznání (§ 15 odst. 5 zákona), 
o kterému byly vyplaceny, nebo jinak obdržel příjmy ze závislé činnosti za uplynulá léta, které se nepovažovaly za jeho příjmy ve zdaňovacím období, ve kterém byly plátcem zúčtovány v jeho prospěch (§ 5 odst. 4 zákona), 
o pokud úhrn příjmů ze závislé činnosti přesáhl za uplynulý rok hranici pro uplatnění zvýšení daně o solidární přirážku ve výši 7 %. 

 Který o RZ nepožádá, přestože splňuje všechny podmínky pro jeho provedení (sražením záloh je podle § 38h odst. 8 zákona jeho daňová povinnost splněna). 
 Který nepodepsal (ani dodatečně do 15. 2.) tiskopis Prohlášení u plátce, kterého žádá o provedení RZ. 
 Který nesplnil po skončení roku lhůtu 15. 2., ve které lze požádat o provedení RZ. 
 Který nepředložil ve lhůtě do 15. 2. potvrzení (povinný doklad) od všech případných před-chozích postupných plátců v uplynulém roce (§ 38ch odst. 3 zákona). 
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XVII.3.6 Daňové aspekty doplňkového penzijního spoření 
XVII.3.6.1 Daňové aspekty u zaměstnance  

XVII.3.6.1.1 Osvobození příspěvků zaměstnavatele od daně z příjmů 
Peněžní plnění, které zaměstnavatel poskytuje za svého zaměstnance penzijní společnosti, se považuje ve smyslu § 6 odst. 3 zákona o daních z příjmů za příjem zaměstnance ze zá-vislé činnosti. Tento příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření poskytnutý ve prospěch zaměstnance je v určité výši osvobozen od daně z příjmů. Úprava zdaňování příspěvků zaměstnavatele poukázaných na doplňkové penzijní spoření jeho zaměstnanců je obsažena v § 6 odst. 9 písm. p) zákona o daních z příjmů. Přitom se uplatňuje pevný limit, přičemž tento limit se vztahuje současně též na pojistné na soukromé život-ní pojištění, které pojišťovně hradí zaměstnavatel za zaměstnance, tj. pro příspěvky na doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění a pojistné na soukromé životní pojištění je zaveden úhrnný limit, a to v absolutní částce. Tento úhrnný limit umožňuje větší variabilitu v rozhodování zaměstnavatelů a zaměstnanců při výběru vhodných pro-duktů tzv. spoření na stáří. 
Příspěvky zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření poukázané na účet jeho zaměst-nance u penzijní společnosti a částky pojistného, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho soukromé životní pojištění, jsou osvobozeny od daně z příjmů v úhrnu maximálně do výše 50 000 Kč ročně od téhož zaměstnavatele (tato částka platí od zdaňovacího období roku 2017; před rokem 2017 se jednalo o částku 30 000 Kč). 
Soukromým životním pojištěním se pro tyto účely rozumí pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití nebo na důchodové pojištění (a to i při sjednání dří-vějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod nebo na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo v případě, stane-li se zaměstnanec invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, nebo v případě smrti) na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let a že právo na plnění z pojistné smlouvy má pojištěný zaměstnanec, popřípadě, je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoba určená v pojistné smlouvě (touto osobou však nesmí být zaměstnavatel, který hradil pojistné). 
Je-li v rámci kalendářního roku již dosažen limit 50 000 Kč, jsou příspěvky zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění (stejně jako pojistné hrazené zaměstnavatelem na soukromé životní pojištění) zahrnuty u zaměstnance do základu daně z příjmů. 

 

Příklad č. 112 - Doplňkové penzijní spoření ve výši 3 000 Kč měsíčně poskytnuté zaměstnavatelem a vztah k osvobození podle § 6 ZDP  
Zaměstnavatel poskytuje v roce 2017 na doplňkové penzijní spoření svých zaměst-nanců příspěvek ve výši 3 000 Kč měsíčně (na soukromé životní pojištění svých zaměst-nanců přitom nepřispívá). Tento příspěvek je u zaměstnanců osvobozen od daně z příjmu v plné výši po celý rok 2017, neboť nebyl překročen limit 50 000 Kč (celková výše příspěvku dosahuje jen 36 000 Kč, tj. 12 x 3 000 Kč).  

§ 6 odst. 3 ZDP § 6 odst. 9 písm. p) ZDP 
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XVII.3.6.1.2 Snížení základu daně u zaměstnance  

Od základu daně z příjmu poplatníka – zaměstnance lze ve zdaňovacím období odečíst platbu příspěvků na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění zaplacených poplat-níkem penzijní společnosti. Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků zaplacených na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění poplatníkem zaměstnancem (nikoliv zaměstnavatelem ve prospěch zaměstnance), které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek (maximální státní příspěvek náleží, činí-li příspěvek účastníka 

Příklad č. 113 - Doplňkové penzijní spoření ve výši 5 500 Kč měsíčně poskytnuté zaměstnavatelem a vztah k osvobození podle § 6 ZDP  
Zaměstnavatel poskytuje v roce 2017 na doplňkové penzijní spoření svých zaměstnanců příspěvek ve výši 5 500 Kč měsíčně (na soukromé životní pojištění svých zaměstnanců přitom nepřispívá). Tento příspěvek je v období leden až září 2017 osvobozen od daně z příjmů v plné výši; v měsíci říjen 2017  je však od daně z příjmu osvobozen jen ve výši 500 Kč, neboť v tomto měsíci bylo již dosaženo limitu 50 000 Kč a v tomto měsíci byl limit překročen o 5 000 Kč (tj. 9 x 5 500 = 49 500; 49 500 + 5 500 = 55 000; 55 000 - 50 000 = 5 000). V měsíci říjen 2017 bude tedy částka příspěvku ve výši 5 000 Kč zahrnuta do základu daně (pro zálohu); v měsících listopad a pro-sinec 2017 budou příspěvky zaměstnavatele zahrnovány do základu daně (pro zálo-hu) u zaměstnance. 

Příklad č. 114 - Doplňkové penzijní spoření ve výši 2 500 Kč měsíčně poskytnuté zaměstnavatelem a vztah k osvobození podle § 6 ZDP 
Zaměstnavatel poskytuje v roce 2017 na doplňkové penzijní spoření svých zaměst-nanců příspěvek ve výši 2 500 Kč měsíčně a na soukromé životní pojištění poukazuje pojistné rovněž ve výši 2 500 Kč měsíčně (celkem tedy 5 000 Kč). Limit 50 000 Kč bude vyčerpán v říjnu 2017 (tj. 2 500 + 2 500 = 5 000; 5 000 Kč x 10 = 50 000  Kč), a proto od listopadu 2017 budou příspěvky a pojistné zahrnovány do základu daně u zaměst-nance, tedy budou na straně zaměstnance zdaněny.  

Příklad č. 115 - Doplňkové penzijní spoření poskytují dva zaměstnavatelé, vztah k osvobození podle § 6 ZDP  
Zaměstnanec byl v roce 2017  zaměstnán od ledna do června u zaměstnavatele A a od července do prosince u zaměstnavatele B. Zaměstnavatel A přispíval na doplň-kové penzijní spoření svých zaměstnanců částkou 3 500 Kč měsíčně a zaměstnavatel B přispíval na doplňkové penzijní spoření svých zaměstnanců částkou 5 000 Kč měsíč-ně. Do základu daně u zaměstnance se nebude zahrnovat žádný příspěvek, neboť u žádného zaměstnavatele nebyl překročen limit 50 000 Kč (v zaměstnání A i v za-městnání B se limit posuzuje vždy zvlášť; v zaměstnání A se jednalo o částku 21 000 Kč a v zaměstnání B o částku 30 000 Kč, tj. v žádném zaměstnání nebyl překročen limit 50 000 Kč, a protože se tento limit vztahuje vždy k témuž zaměst-navateli, nelze příspěvky od různých zaměstnavatelů v rámci kalendářního roku sčítat).  

§ 15 odst. 5 ZDP 
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§ 178 ZP totiž taxativně stanoví jednotlivé druhy náhrad, které zaměstnavatel může poskytovat zaměstnanci v případě, že by mu poskytoval nebo mohl poskytovat náhrady podle § 165 a § 177 a který se přestěhuje do obce, v níž mu právo nebo možnost poskytování těchto náhrad zanikne. V tomto ustanovení je přesně stanoveno, že zaměstnanci, kterému zaměstna-vatel poskytuje nebo by mohl poskytovat náhrady podle § 165 a § 177 ZP a který se přestěhuje do obce, v níž mu právo nebo možnost poskytování těchto náhrad zanikne, může zaměstnavatel poskytnout náhradu prokázaných  
a) výdajů za přepravu bytového zařízení, 
b) jízdních výdajů a jízdních výdajů člena rodiny z bydliště do nového bydliště,  
c) nutných vedlejších výdajů souvisejících s přepravou bytového zařízení, 
d) nezbytných nutných výdajů spojených s úpravou bytu, a to až do výše 15 000 Kč.  
XVIII.4.10 Kapesné 
S poskytováním zahraničního stravného při zahraničních pracovních cestách úzce souvisí poskytování kapesného, neboť kapesné se počítá právě z poskytovaného zahraničního stravného, a to podle § 180 ZP. S ohledem na skutečnost, že zmíněné ustanovení § 180 nedoznalo žádné formulační změny, bude postup výpočtu kapesného po novele shodný jako před výše zmíněnou novelou č. 365/2011 Sb. Prakticky to znamená, že kapesné se bude i nadále počítat ze skutečně vzniklého nároku na zahraniční stravné, tj. z výše zahraničního stravného přiznávaného podle § 170 odst. 3 a § 179 ZP – to současně znamená, že se bude počítat ze zahraničního stravného před případným snižováním (krácením) z důvodu poskytnutí bezplatného jídla (stravné se snižuje z důvodu bezplatného jídla, protože zaměstnanec obdrží právě jídlo „in natura“ a kdyby se stravné nekrátilo, dostal by zaměst-nanec bezplatně jídlo a pak by na toto jídlo obdržel ještě finanční částku ve stravném).  
 

 
 

Pozor! 
V této souvislosti je třeba také zdůraznit, že časová pásma stanovená v § 170 odst. 3 ZP jsou platná jak pro podnikatelskou sféru, tak sféru rozpočtovou. Na věci nemění nic ani skutečnost, že zaměstnanec z důvodu bezplatně poskytnutých jídel v průběhu pracovní cesty, neobdrží žádné stravné – kapesné se za takové situace bude počítat z té výše zahraničního stravného, která by byla zaměstnanci poskytnuta, kdyby mu nebyla poskytována bezplatná jídla. Kapesné nelze nikdy krátit, k tomu neexistuje žádné zákonné ustanovení, a kdyby se mělo kapesné počítat ze sníženého (kráce-ného) stravného, snižovalo by se automaticky i kapesné. Výklady tohoto směru jsou nepřípustné.  

§ 180 ZP 
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Příklad č. 126 - Dvoudenní zahraniční pracovní cesta 
Zaměstnanec firmy je vyslán na dvoudenní zahraniční pracovní cestu do Německa. První den zahraniční pracovní cesta (pobyt v zahraničí) trvá 14 hodin a v tento den byl zaměstnanci poskytnut bezplatně oběd a večeře a druhý den trvala zahraniční pracovní cesta (pobyt v zahraničí) 10 hodin a zaměstnanci byla poskytnuta bezplatně snídaně. Kapesné bylo zaměstnanci přiznáno ve výši 30 % a současně mu bylo oznámeno před pracovní cestou snížení (krácení) stravného z důvodu bezplatného stravování tak, že za každé bezplatné jídlo bude zahraniční stravné kráceno o nejvyšší stanovená procenta v jednotlivých časových pásmech, jak je stanoveno v § 170 odst. 5 zákoníku práce. 
Řešení a výpočet  
1. den - pracovní cesta trvala 14 hodin, tj. II. časové pásmo – pobyt v zahraničí trval v časovém rozpětí déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin; zahraniční stravné náleží ve výši 2/3 základní sazby zahraničního stravného stanovené příslušnou vyhláškou pro Německo, tedy ze 45 EUR; zaměstnanci však byla poskytnuta 2 bezplatná jídla (oběd a večeře) a proto mu bude stravné sníženo (kráceno) o 70 % (2 x 35 %) podle § 170 odst. 5 písm. b) ZP, tj. 
 2/3 ze 45 EUR - 70 % = 30 - 70 % ze 30 = 30 – 21 = 9 EUR 
Zaměstnanci přísluší za tento den zahraniční pracovní cesty zahraniční stravné ve výši 9 EUR, k tomu je přiznáno kapesné ve výši 30 % podle § 180 ZP a to je nutno počítat ze zahraničního stravného před snížením (krácením), tedy ze zahraničního stravného 30 EUR, na které by zaměstnanci vznikl nárok, kdyby mu nebylo toto stravné sníženo z důvodu poskytnutí bezplatných jídel. 
Kapesné ve výši 30 % tedy činí v tomto případě za tento den zahraniční pracovní cesty, tj. 
 30 % z 30 EUR = 9 EUR 
Za tento 1. den zahraniční pracovní cesty přísluší zaměstnanci tedy zahraniční stravné ve výši 9 EUR a kapesné též ve výši 9 EUR = celkem 18 EUR 
2. den - pracovní cesta trvala 10 hodin, tj. I. časové pásmo – pobyt v zahraničí trval v časovém rozpětí 12 hodin a méně, avšak alespoň jednu hodinu; zahraniční stravné náleží ve výši 1/3 základní sazby zahraničního stravného, tedy ze 45 EUR; zaměstnanci však bylo poskytnuto 1 bezplatné jídlo (snídaně) a proto mu bude stravné sníženo (kráceno) o 70 % podle § 170 odst. 5 písm. a) ZP, tj.  
  1/3 ze 45 EUR - 70 % = 15 - 70 % z 15 = 15 – 10,50 = 4,50 EUR 
K tomu je přiznáno kapesné ve výši 30 % podle § 180 ZP a to je nutno počítat ze zahraničního stravného před krácením, tedy ze zahraničního stravného 15 EUR, na které by zaměstnanci vznikl nárok, kdyby mu nebylo toto stravné sníženo z důvodu poskytnutí bezplatného jídla (snídaně). 
Kapesné ve výši 30 % tedy činí v tomto případě za tento den zahraniční pracovní cesty, tj. 30 % z 15 EUR = 4,50 EUR 
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XVIII.5 Společná ustanovení o cestovních náhradách 
XVIII.5.1 Paušalizace cestovních náhrad 
Paušály počítá zaměstnavatel pro své zaměstnance, nejčastěji pro jejich tuzemské a zahra-niční pracovní cesty. Výpočet jakéhokoliv paušálu je poměrně složitý a pracný, i když pro budoucnost potom velice výhodný, protože se tím anuluje povinnost k vyúčtovávání každé jednotlivé pracovní cesty. Paušalizace jako taková je velmi oblíbený a osvědčený praktický právní institut a je využíván především proto, že znamená zjednodušení účetních postupů, samozřejmě ale při respektování určitých zákonných pravidel.  
Předmětnou paušalizaci upravuje ustanovení § 182 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. V odstavci 1 tohoto ustanovení je poměrně stručně stanoveno, že při sjednání paušální měsíční nebo denní částky cestovní náhrady, popřípadě při jejím stanovení vnitřním předpisem nebo individuálním písemným určením se vychází z prů-měrných podmínek rozhodných pro poskytování cestovních náhrad skupině zaměstnanců nebo zaměstnanci, z výše cestovních náhrad a z očekávaných průměrných výdajů této skupiny zaměstnanců nebo tohoto zaměstnance. Zároveň je stanoveno, že se současně určí způsob krácení paušální částky za dobu, kdy zaměstnanec nevykonává práci. V odstavci 2 je pak ještě výslovně stanoveno, že na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen předložit mu k nahlédnutí doklady, na jejichž základě byla paušální částka určena. To fakticky platí i pro kontrolní orgány při případných kontrolních akcích. 
V úvodu je třeba zdůraznit především to, na co většina zaměstnavatelů zapomíná nebo chybně přehlíží, totiž na samotný význam pojmu „paušalizace“. Paušalizace jako taková ve své podstatě znamená zprůměrování, v daném případě cestovních náhrad, a z toho lze snadno vyvodit, že paušalizovat náhrady cestovních výdajů při pracovních cestách zaměstnanců je možné pouze tenkrát, pokud se bude jednat o pracovní cesty do stejných míst nebo za určitých okolností do stejného okruhu míst nebo pro situace, kdy se předpokládá, že u zaměstnanců nebude docházet k velkým výkyvům ve výdajích s tím, že u zaměstnanců nebude překračován limit stanovený v zákoníku práce, potažmo příslušnou vyhláškou Ministerstva financí. Toto je velmi důležité zejména pro přepravní kamionovou dopravu, která přepravuje nejrůznější materiály do nejrůznějších míst s okamžitými a nečekanými změnami podle nezbytně nutných potřeb. V žádném případě není možné paušalizovat cestovní náhrady při pracovních cestách zaměstnanců do různých míst s nekontrolovanými a nezjištěnými výdaji, neboť za takové situace dochází nepochybně k velkým výkyvům ve vznikajících výdajích. Zákonné znění předmětného ustanovení § 182 ZP je velmi široké, a tedy není vyloučen žádný specifický způsob výpočtu paušálu, pokud budou splněna základní uvedená kritéria. 
Paušalizace tedy v podstatě znamená zprůměrování poskytovaných cestovních náhrad, a tedy spočívá v tom, že náhrady cestovních výdajů stanovené zákoníkem práce (potažmo příslušnými novelizujícími vyhláškami Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva 

Pokračování příkladu... 
Za tento 2. den zahraniční pracovní cesty přísluší zaměstnanci tedy zahraniční stravné ve výši 4,50 EUR a kapesné ve výši 4,50 EUR - celkem 9 EUR. 
Za tuto zahraniční cestu přísluší zaměstnanci celkem stravné v částce 13,50 EUR  
(tj. 9 + 4,50) a kapesné 13,50 EUR (9 + 4,50) = dohromady 27,00 EUR. 

§ 182 ZP 

§ 182 až § 189 ZP 
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financí) se poskytují jako průměrné měsíční nebo denní částky, které mohou zahrnovat jednu nebo více náhrad. Tedy mohou být paušalizovány jak jen některé cestovní náhrady, tak všechny, a to jak jednotlivým zaměstnancům, tak skupinám zaměstnanců. Pozor na to, že podle platné právní úpravy shora citovaného zákoníku práce může však zaměstnavatel (na rozdíl od staré zrušené úpravy) poskytovat pouze buď měsíční, nebo denní částky s tím, že je buď sjedná, nebo stanoví vnitřním předpisem, popřípadě individuálním písemným určením.  
Paušalizovat lze tedy pochopitelně jak všechny poskytované náhrady (pozor na to, že ale vždy pouze náhrady cestovních výdajů stanovené zákoníkem práce a nic jiného – často se totiž vyskytuje snaha např. dopravních a přepravních firem paušalizovat svým řidičům ujeté kilometry, což je nezákonné), tak pouze některé, podle uvážení zaměstnavatele. Přímo ze zákonného textu je zřejmé, že při určování jejich výše musí vycházet zaměstnavatel z průměrných podmínek rozhodných pro poskytování cestovních náhrad skupině zaměstnanců nebo jednomu zaměstnanci, z výše cestovních náhrad a z očekávaných průměrných výdajů této skupiny zaměstnanců nebo tohoto zaměstnance. Současně je také stanovena povinnost určit způsob krácení paušální částky za dobu, kdy zaměstnanec nevykonává práci, což pravděpodobně lze nejpraktičtěji tuto formulaci pochopit tak, že to je v podstatě zřejmě tehdy, když nebude v práci, tj. za každý den omluvené i neomluvené nepřítomnosti v práci. Prakticky to znamená, že by zaměstnavatel vypočetl měsíční paušál, pak ho přepočetl na denní paušál a o částku denního paušálu pak krátil měsíční paušál za každý den omluvené i neomluvené nepřítomnosti v práci.  
Paušalizace obvykle přichází v úvahu převážně u zaměstnanců, kteří většinou pravidelně cestují do stejných míst nebo za určitých okolností v určitém okruhu různých míst, s určitou pravidelností a za obdobných podmínek a výdajů (v těchto výdajích nesmějí být velké výkyvy). S paušály se tedy počítá buď pro jednotlivé zaměstnance nebo větší či menší skupiny zaměstnanců s tím, že při paušalizaci náhrad určité skupině zaměstnanců nebo jednotlivci je nutné vycházet vždy z průměrných podmínek těchto zaměstnanců nebo tohoto jednotlivce, které nemohou a nesmějí mít nepřiměřené a značné výkyvy, především ve vznikajících výdajích. 
Jestliže se podmínky, za kterých byly paušální částky počítány, zásadním způsobem změní, musí se změnit i stanovený paušál. To prakticky znamená, že přiznané paušály nemohou platit neomezeně dlouho, nýbrž musí být ze strany zaměstnavatele v určitých časových intervalech kontrolovány v tom smyslu, zda se významně nezměnily podmínky, za kterých byly počítány, a pokud se zjistí, že se podmínky změnily (např. proto, že se změnily sazby náhrad nebo podmínky pracovních cest zaměstnanců), je nutno přepočítat a upravit paušál, a to tak, aby odpovídal nově vzniklým podmínkám zaměstnanců. I v případě paušalizace samozřejmě platí, že cestovní náhrady poskytované ve formě paušálu se přiznávají v souvislosti s výkonem práce, a proto se vždy musí také určit způsob krácení paušálu za nepřítomnost zaměstnance v práci, jak bylo již shora zmíněno. Pro praxi to nepochybně znamená za dny omluvené i neomluvené nepřítomnosti v práci. V této souvislosti je vhodné ještě dodat, že přirozeně vedle paušální částky je možné zaměstnanci nebo zaměstnancům poskytovat pouze ty cestovní náhrady, které nebyly do paušálu zahrnuty.  
Z uvedeného vyplývá, že paušalizace cestovních náhrad předpokládá respektování určitých pravidel, a to je také hlavní důvod toho, že zákoník práce vyžaduje pro sjednání i stanovení paušálních částek (paušálů) vždy písemnou formu. Podklady neboli kalkulace musí mít vždy dostatečnou vypovídací schopnost nebo-li musí z nich být bezpochyby zřejmé, jak se ke kon-krétnímu paušálu došlo. Prakticky to znamená, že zaměstnavatel ke každému přiznávanému paušálu musí mít vypracovanou kalkulaci, ze které bude na první pohled jasné, jak se 
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ke konkrétní paušální částce dospělo. Tyto materiály musejí být k dispozici pro kontrolu nejen zaměstnanci, ale i příslušným kontrolním orgánům. Nelze přehlédnout, že zákoník práce přímo stanoví pro zaměstnavatele povinnost na žádost zaměstnance předložit mu k nahlédnutí doklady, na jejichž základě byla příslušná paušální částka zaměstnavatelem určena nebo-li vypočtena.  
Současně nelze opominout také skutečnost, že podle platného zákonného znění zákoníku práce je jasné, že k rozhodnutí pro přiznávání a poskytování paušálů nepotřebuje zaměstna-vatel ničí souhlas, tedy ani zaměstnanců, a rozhoduje se výhradně sám podle vlastního uvážení.  
 

 
  

Vzor č. 9 - Výpočet paušálu na stravné při tuzemských pracovních cestách: 
Výpočet paušálu na stravné při tuzemských pracovních cestách 

Propočet měsíční a denní paušální náhrady stravného. Z předchozího půlročního období bylo zjištěno, že zaměstnanci konají měsíčně v průměru: 
6 pracovních cest v trvání 5 až 12 hodin (stravné 72 Kč),  
5 pracovních cest v trvání déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (stravné 109 Kč),  
2 pracovní cesty v trvání déle než 18 hodin (stravné 171 Kč). 
I. 6 pracovních cest ................................................ 72 Kč  x  6  =  432 Kč 
II. 5 pracovních cest  …............................................ 109 Kč  x  5  =  545 Kč 
III. 2 pracovní cesty  …............................................. 171 Kč  x  2  =  342 Kč 
     celkem        1 319 Kč 
Měsíční paušál činí 1 319 Kč. 
Přepočet na denní paušální částku pro účely krácení je proveden na 21 dnů jako průměrného počtu pracovních dnů v kalendářním měsíci v kalendář-ním roce. 
To znamená 1 319 Kč : 21 = 62,81 Kč, zaokrouhleno na 63 Kč. Denní paušál činí 63 Kč. 
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I při poskytování náhrad cestovních výdajů formou paušálních částek nelze přehlížet pravidla pro zdaňování takto přiznávaných náhrad, která stanoví zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně ve svém ustanovení § 24 odst. 2 písm. zh), podle kterého postupuje zaměstnavatel, který není uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce (tj. prakticky zaměstnavatel v podnikatelské sféře), při rozhodování kolik z přiznaných náhrad svým zaměstnancům může zahrnovat do daňově uznatelných nákladů (zaměstna-vatelé naopak uvedeni v § 109 odst. 3, tj. prakticky ve státní správě neboli rozpočtové sféře mohou přiznávat náhrady cestovních výdajů jen do stanovené výše, která je vždy v souladu s rozpočtovými pravidly) a ustanovení § 6 odst. 7 písm. a) ZDP, které stanoví do jaké výše nejsou náhrady cestovních výdajů přiznané zaměstnavatelem zaměstnancům u nich před-mětem daně. V podnikatelské sféře pak tedy platí, že zaměstnavatel zahrnuje do daňově uznatelných nákladů cestovní náhrady v plném rozsahu, v jakém je zaměstnancům přiznává, a to i formou paušálu, avšak z částek překračujících (i v paušálních částkách) výši náhrady (prakticky nejčastěji stravného nebo sazby základní náhrady při používání soukromých silničních motorových vozidel) v horním limitu stanoveném pro zaměstnance zaměstnavatele ve státní správě musí odvést sociální a zdravotní pojištění (34 % - jedná se o zpojistnění předmětné částky). Na straně zaměstnance nejsou předmětem daně, obecně řečeno, náhrady cestovních výdajů do výše horních limitů platných pro zaměstnance zaměstnavatele ve státní správě. 
Ve zmíněném § 24 odst. 2 písm. zh) ZDP je stanoveno, že do daňově uznatelných nákladů zahrnuje zaměstnavatel náhrady cestovních výdajů do výše stanovené zvláštním právním předpisem (kterým je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). Ve zmíněném § 6 odst. 7 písm. a) ZDP je pak rovněž jednoznačně stanoveno, že na straně zaměstnance nejsou předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti, mimo jiného, také náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti do výše stanovené nebo umožněné zvláštním právním předpisem (tj. zákoníkem práce) pro zaměstnance zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce, jakož i hodnota bezplatného stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách; jiné a vyšší náhrady, než sta-noví tento zvláštní právní předpis, jsou zdanitelným příjmem podle odstavce 1. Z toho je zřejmé, že vyplacené náhrady nad zmíněné limity v uvedeném ustanovení, samozřejmě i v rámci paušálů, jsou na straně zaměstnanců zdanitelný příjem podle § 6 odst. 1 shora citovaného daňového zákona. Z toho vyplývá, že pokud by zaměstnavatel i do paušálních částek v podnikatelské sféře svým zaměstnancům zakalkuloval jednotlivé náhrady ve výši nad předmětné limity, musel by paušální částky rozčlenit tak, že oddělí stanovené limity a to, co překračuje tyto limity, příslušně daňově ošetřit. 
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XIX.6.6 Vyměřovací základ zaměstnance 
Pro zaměstnance je vyměřovacím základem pojistného na zdravotní pojištění úhrn příjmů ze závislé činnosti § 6 ZDP, které jsou nebo byly, pokud by podléhaly zdanění v České repub-lice, předmětem daně z příjmů fyzických osob a nejsou od této daně osvobozeny, a které za-městnavatel zúčtoval zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním. 
Zúčtovaným příjmem se rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstna-vatelem za zaměstnance. 
Zaměstnanecké benefity bývají obvykle sjednávány v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisem zaměstnavatele v souladu se zákoníkem práce a zákonem o dani z příjmů. 
Do vyměřovacího základu zaměstnance se zahrnuje též odměna pěstouna vyplácená podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 
Mezi zaměstnanecké benefity zvyšující vyměřovací základ zaměstnance patří zejména:  
 poskytnutí vozidla zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely. Do vyměřo-vacího základu vstupuje 1 % vstupní ceny motorového vozidla (vč. DPH) za každý i zapo-čatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, 
 nepeněžní plnění z FKSP, sociálního fondu, ze zisku nebo ze sociálního fondu nebo na vrub daňově neúčinných nákladů poskytnutá zaměstnanci nad rámec osvobozeného plnění, jako např. poskytnutí příspěvku na rekreaci a zájezdy v částce vyšší, než je roční limit 20 000 Kč na zaměstnance,  
 nepeněžní bezúplatná plnění poskytnutá zaměstnanci u příležitosti pracovního nebo ži-votního jubilea, jejichž hodnota za kalendářní rok přesáhne částku 2 000 Kč (jedná se o naplnění ustanovení § 14 vyhlášky 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních po-třeb), 
 příjem plynoucí z cenového zvýhodnění, kdy zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci vý-robky, služby, zboží a práce za cenu nižší, než je cena obvyklá. Příjmem zahrnovaným do vyměřovacího základu je rozdíl mezi cenou obvyklou a cenou účtovanou zaměstnanci, 
 příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění (bez umožnění předčasné výpla-ty), penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření a pen-zijní pojištění u instituce penzijního pojištění (instituce penzijního pojištění v členském státě EU, Norska nebo Islandu) nad 50 000 Kč za rok u téhož zaměstnavatele, 
 hodnota přechodného ubytování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatele svým zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce přesahující Kč 3 500 za měsíc, 
 cestovní náhrady nad horní hranici limitu uvedeného v zákoníku práce pro zaměstna-vatele uvedené v § 109 odst. 3 ZP (rozpočtová sféra), 
 hodnota osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP) poskytnutá zaměstnancům nad rámec příslušných předpisů o poskytování OOPP, 
 uplatnění vyšších paušálních výdajů za použití a opotřebení vlastního nářadí, než umož-ňuje vnitřní předpis s kalkulací paušálních výdajů. 
Do vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění se nezahrnují příjmy těch osob, které nejsou poplatníky pojistného (viz kapitola XIX.6.1).  
  

§ 3 odst. 1 z. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 

§ 6 odst. 6 ZDP 

§ 6 odst. 9 ZDP 

§ 6 odst. 7  ZDP 

§ 5 písm. a)   z. č. 48/1997  Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
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Do vyměřovacího základu zaměstnance se dále nezahrnují tyto příjmy: 
a) náhrady škody podle zákoníku práce, 
b) odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné vyplácené zaměstnanci v souvislosti s ukončením jeho pracovního poměru nebo funkce, odměna poskytovaná při skončení funkčního období zastupitelům územních samosprávných celků podle zvláštních právních předpisů (odměna po skončení funkčního období je vyplácena uvolněným funkcionářům, u neuvolněných pouze po ukončení výkonu funkce starosty), 
c) věrnostní přídavek horníků, 
d) plnění poskytnutá poživateli starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání, 
e) jednorázové sociální výpomoci poskytnuté zaměstnanci v souvislosti s živelní pohromou, s ekologickou či průmyslovou havárií, s požárem či jinou mimořádně závažnou událostí. 
Mzdové nároky zaměstnanců, které vyplácí úřad práce z titulu platební neschopnosti zaměst-navatele podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, se považují za příjmy zaměstnance a podléhají odvodům pojistného i daně. 

 

 

Příklad č. 129 - Odstupné v souladu se zákoníkem práce a zdravotní pojištění 
Zaměstnavatel skončil pracovní poměr se zaměstnancem v souladu se zákoníkem práce a poskytl mu odstupné ve výši 6 násobku průměrného hrubého měsíčního výděl-ku.  
Celá výše odstupného nebude podléhat odvodu pojistného na zdravotní pojištění. 

Příklad č. 130 - Příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění a zdravotní pojištění 
Zaměstnavatel poskytuje v roce 2017 zaměstnancům příspěvek na penzijní při-pojištění ve výši 3 000 Kč měsíčně a příspěvek na životní pojištění ve výši 1 500 Kč měsíčně. 
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní pojištění do výše 50 000 Kč za rok je od daně osvobozen, a proto se nebude odvádět zdravotní pojištění za leden – listopad 2017. V prosinci 2017 bude odvedeno zdravotní pojištění z příspěvku zaměstnavatele, který přesáhne celkový roční limit, tedy z 4 000 Kč.  
V případě předčasného výběru příspěvků zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnance v červenci 2017, podléhají veškeré vyplacené příspěvky zaměstnavatele počínaje rokem 2015 (30 x 1 500 Kč) u zaměstnance dani z příjmů ze závislé činnosti, zdravotnímu pojištění tyto příjmy nepodléhají vzhledem k tomu, že tento příjem není příjmem vypláceným plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti. 
Pokud bude zaměstnavatel nadále příspěvek zaměstnanci poskytovat, bude tento příspěvek zdravotnímu pojištění podléhat. 

§ 3 odst. 11  z. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 

§ 3 odst. 2  z. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
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XIX.6.6.1 Minimální vyměřovací základ zaměstnance 

Minimální vyměřovací základ je stanoven ve výši minimální mzdy zaměstnance v pracovním poměru odměňovaného měsíční mzdou. Od 1. 1. 2017 činí minimální mzda 11 000 Kč. Zaměstnanec, který má vyměřovací základ nižší než je minimální mzda, musí prostřednic-tvím svého zaměstnavatele doplatit rozdíl pojistného.  
Minimální vyměřovací základ neplatí pro osobu: 
a) s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, 
b) která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje podmín-ky pro jeho přiznání, 
c) která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nej-méně o dvě děti do 15 let věku. Za takovou osobu se vždy považuje pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahra-zující péči rodičů. (Za celodenní péči se považuje i to, je-li dítě umístěno v jeslích nebo mateřské škole, avšak doba umístění nepřevyšuje 4 hodiny denně. Jde-li o dítě školou povinné, pak i po dobu návštěvy školy se považuje celodenní péče za splněnou, nejde-li však o školy s týdenním či celoročním pobytem), 
d) která vedle zaměstnání vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí zálohy ales-poň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro osoby samostatně výdě-lečně činné (od 1. 1. 2017 ve výši 1 906 Kč), 
e) za kterou je plátcem pojistného i stát (jedná se například o studenty, důchodce, ženy na mateřské dovolené a zaměstnance na rodičovské dovolené, poživatele rodičovského příspěvku, atd.). 
Minimální vyměřovací základ se snižuje na poměrnou část odpovídající počtu kalendářních dnů, pokud” dodat odstavec: “Pokud tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné období. Vyměřovacím základem u těchto zaměstnanců je jejich skutečný příjem.  
Minimální vyměřovací základ se snižuje na poměrnou část odpovídající počtu kalendářních dnů, pokud  
a) zaměstnání netrvalo po celé rozhodné období, 
b) zaměstnanci bylo poskytnuto pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci uve-dené v § 191 zákoníku práce (např. nemoc, ošetřovné, mateřská dovolená, atd.), 

  

Příklad č. 131 - Peněžité vyrovnání po skončení pracovního poměru a zdravotní pojištění 
Zaměstnavatel po skončení zaměstnání vyplácí bývalému zaměstnanci peněžité vyrovnání v souvislosti s konkurenční doložkou. 
Jedná se o příjem, z něhož bude odvedena daň i pojistné na zdravotní pojištění. Ke dni skončení zaměstnání zaměstnavatel oznámil zdravotní pojišťovně ukončení jiného nekolidujícího zaměstnání (není v rozporu s konkurenční doložkou zaměstnání). Do součtu vyměřovacích základu za příslušný kalendářní měsíc zahrne i peněžité vyrovnání, které je povinen bývalému zaměstnanci poskytovat. Bývalý zaměstnanec je povinen odvádět pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů.  

§ 3 odst. 9  z. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 

§ 3 odst. 8  z. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
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Za den platby pojistného se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet příslušné OSSZ. Zaměstnavatel je povinen předložit ve stejné lhůtě Přehled o vyměřovacích základech a výši odvedeného pojistného za kalendářní měsíc.  
Za kalendářní měsíc, ve kterém zaměstnanec má započitatelný příjem, avšak nelze z něho srazit pojistné z důvodu, že tento příjem není v peněžní formě, je zaměstnavatel povinen uhradit i pojistné, které je povinen platit zaměstnanec. Zaměstnanec je povinen uhradit za-městnavateli pojistné, které za něj zaplatil zaměstnavatel. Zaměstnavatel srazí bez souhlasu zaměstnance pojistné v měsíci, kdy má zúčtovaný příjem, z něhož lze pojistné srazit. 
Započitatelný příjem zúčtovaný po ukončení zaměstnání malého rozsahu nebo dohody o pro-vedení práce se považuje za příjem náležející do posledního měsíce, ve kterém naposledy trvalo zaměstnání malého rozsahu nebo dohoda o provedení práce. 

XX.5.2 Pojistné u osob samostatně výdělečně činných 
Záloha na pojistné na důchodové pojištění je splatná od prvého dne kalendářního měsíce, na který se pojistné platí, do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Ve stejné lhůtě je splatné též pojistné na nemocenské pojištění. Vznikne-li u OSVČ povinnost zaplatit doplatek pojistného na důchodové pojištění, je tento doplatek splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, příp. měl být podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za kalendářní rok, za který se pojistné na důchodové pojištění platí. 
XX.6 Přeplatek na pojistném a dlužné pojistné 
Byla-li z částky pojistného odečtena náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti ve vyšší částce, než měla být odečtena, považuje se částka, o kterou bylo pojistné takto zkrá-ceno, za dluh na pojistném. Byla-li z částky pojistného odečtena náhrada mzdy za dobu do-časné pracovní neschopnosti v nižší částce, než měla být odečtena, považuje se zbývající část-ka, která měla být odečtena z pojistného, za přeplatek na pojistném. 
Přeplatek na pojistném se vrací plátci pojistného nebo jeho právnímu nástupci do pěti let po uplynutí kalendářního roku, v němž vznikl, pokud není jiného splatného závazku vůči okres-ní správě sociálního zabezpečení nebo České správě sociálního zabezpečení. Je-li takový závazek, použije se přeplatku na pojistném k jeho úhradě. Po úhradě splatných závazků na po-jistném lze použít přeplatku na pojistném také k úhradě dluhu v nemocenském nebo důcho-dovém pojištění. Splatný závazek se zjišťuje, má-li zaměstnavatel více mzdových účtáren, ve vztahu ke všem těmto mzdovým účtárnám.  
Příslušná okresní správa sociálního zabezpečení je povinna vrátit přeplatek na pojistném do jednoho měsíce ode dne, kdy tento přeplatek zjistila. Požádal-li plátce pojistného nebo jeho právní nástupce o vrácení přeplatku na pojistném a příslušná správa sociálního zabezpe-čení vrátila přeplatek na pojistném po uplynutí lhůty stanovené pro vydání rozhodnutí o pře-platku na pojistném, je povinna zaplatit úrok z přeplatku za dobu po uplynutí této lhůty ve vý-ši 140 % diskontní úrokové sazby České národní banky platné první den kalendářního čtvrtletí, v němž tato lhůta uplynula.  
Za žádost o vrácení přeplatku na pojistném se považuje vždy podání přehledu, vyplývá-li z ně-ho přeplatek na pojistném. Na žádost osoby samostatně výdělečně činné použije příslušná okresní správa sociálního zabezpečení přeplatek na pojistném vyplývající z přehledu na úhra-du záloh na pojistném do budoucna, nejdéle však do konce kalendářního roku. Za den zapla-

§ 8 odst. 3 z. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 

§ 9 odst. 6 z. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 

§ 17 z. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 

§ 19 odst.2 z. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 

§ 8 odst. 2 z. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 
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cení záloh na pojistném se přitom považuje den, kdy osoba samostatně výdělečně činná po-dala přehled spolu s takovou žádostí. 
Přeplatek podle § 15a odst. 2 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb. (přeplatek z titulu překročení maximálního vyměřovacího základu) vrátí okresní správa sociálního zabezpečení zaměstnanci jen na základě jeho písemné žádosti doložené potvrzením zaměstnavatele. Nárok na vrácení přeplatku zaniká, nebyla-li žádost o vrácení přeplatku podána do 5 let po uplynutí kalendář-ního roku, v němž přeplatek vznikl. 
Právo předepsat dlužné pojistné se promlčuje za 10 let ode dne splatnosti pojistného. Právo vymáhat pojistné se promlčuje za 10 let od právní moci platebního výměru, jímž bylo vymě-řeno.  
Nebylo-li pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo zaplaceno v nižší částce, než mělo být, je plátce povinen platit penále. Penále činí 0,05% dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá ze skutečností trvala. Penále se poprvé platí za kalendářní den, který bez-prostředně následuje po dni splatnosti pojistného. Penále se naposledy platí za den, ve kte-rém bylo dlužné pojistné zaplaceno.  
Jestliže příslušná okresní správa sociálního zabezpečení povolila placení dlužného pojistného ve splátkách (§ 20a zákona č 589/1992 Sb.), penále z takového dluhu činí 0,025 % dlužné částky za každý kalendářní den, kdy dluh na pojistném trvá, a to ode dne splatnosti první splátky dluhu. 
Za nesplnění nebo porušení povinností může zaměstnavateli příslušná správa sociálního za-bezpečení uložit pokutu, a to až do výše: 
 20 000 Kč za každé jednotlivé nesplnění či porušení povinnosti 
 100 000 Kč při opětovném nesplnění, nebo porušení povinností, za jejíž nesplnění nebo porušení byla již pokuta podle předchozího bodu uložena. 
Má-li zaměstnanec splatný závazek vůči OSSZ, použije se jeho platba v tomto pořadí: 
 nejstarší nedoplatky pojistného 
 běžné platby pojistného 
 penále 
 pokuty 
 přirážka k pojistnému 
Účetní záznamy o údajích potřebných pro stanovení a odvod pojistného jsou plátci pojistného povinni uschovávat po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, kterého se týkají. 

 
§ 22c z. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 

§ 22 z. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 

§ 15a odst. 2 písm. b) z. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 

§ 20 z. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 

§ 22 z. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 



XXI. Nemocenské pojištěníIng. Olga Krchovová 
 

472 Průvodce mzdovou problematikou 2017
 

XXI.5.1.5 Rozhodné období 
Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kte-rém vznikla sociální událost, pokud v zákoně není stanoveno jinak. 

 
Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnan-ce do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž vznikla sociální událost, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím doba od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž vznikla sociální událost. 

 
Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v kalendářním měsíci, v němž vzniklo pojiš-tění zaměstnance, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce tohoto kalendářního měsíce, pokud zaměstnání do konce tohoto měsíce netrvá, pak do dne, kdy doba zaměstnání skončila. 

 
Není-li v rozhodném období alespoň 7 kalendářních dnů, kterými se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.  
Nelze-li určit první předchozí kalendářní rok s vyměřovacím základem a alespoň 30 kalen-dářními dny, jimiž se dělí vyměřovací základ, použije se pravděpodobný výdělek, kterého by zaměstnanec dosáhl v měsíci, v němž vznikla sociální událost, dělený třiceti.  

 

Příklad č. 171 - Rozhodné období 
Zaměstnanec je zaměstnán od roku 2010 a onemocněl dne 5. 6. 2017. Rozhodným obdobím je doba od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017. 

Příklad č. 172 - Rozhodné období  
Zaměstnanec je zaměstnán od 2. ledna 2017 a onemocněl dne 5. 6. 2017. Rozhodným obdobím je doba od 2. 1. 2017 do 31. 5. 2017. 

Příklad č. 173 - Rozhodné období  
Zaměstnanec je zaměstnán od 1. června 2017 a onemocněl dne 15. června 2017. Roz-hodným obdobím je doba od 1. 6. 2017 do 30. 6. 2017. 

Příklad č. 174 - Rozhodné období po rodičovské dovolené  
Zaměstnankyně je zaměstnána od 3. 6. 2008. Od ledna 2015 konce května 2017 byla na rodičovské dovolené. Do zaměstnání nastoupila 1. 6. 2017 a onemocněla dne 7. 6. 2017. 

§18 odst. 3  z. č. 187/2006 Sb., o nemo-cenském pojištění 
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Jestliže sociální událost vznikla v kalendářním měsíci, v němž vznikla a zanikla pojištěná čin-nost zaměstnance, je rozhodným obdobím doba od vzniku pojištění zaměstnance do dne, jímž končí pojištěná činnost, pokud je v rozhodném období alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ.  
Pokud tyto podmínky nejsou splněny, použije se pravděpodobný výdělek, kterého by za-městnanec dosáhl v kalendářním měsíci, v němž vznikla sociální událost, dělený třiceti. 

 
Rozhodné období pro peněžitou pomoc v mateřství u pojištěnky, která nastoupila na PPM svévolně od pozdějšího data než od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, se zjišťuje od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. 

Pokračování příkladu... 
Rozhodným obdobím je doba od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017. V tomto období však zaměstnankyně neměla žádný příjem. Rozhodným obdobím je tedy celý kalendářní rok 2016, doba od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, pokud je v něm alespoň 30 kalendář-ních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ.  
Předpokládejme, že tato podmínka splněna není. Pak bude rozhodným obdobím celý rok 2015, pokud je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ.  
Takto budeme postupovat zpětně a sledovat podmínku „alespoň 30 kalendářních dnů“. Poslední zpětné období bude doba od vzniku pojištění – tedy od 3. 6. 2008 do 31. 12. 2008.  
Pokud v tomto období není splněna podmínka „alespoň 30 kalendářních dnů“, pou-žije se pravděpodobný výdělek, kterého by zaměstnankyně dosáhla v kalendářním měsíci, v němž vznikla sociální událost, dělený třiceti. 
 

Příklad č. 175 - Rozhodné období po nástupu do zaměstnání  
Zaměstnanec nastoupil do pracovního poměru dne 1. 6. 2017 na dobu neurčitou a od 2. 6. 2017 začal ošetřovat nemocné dítě. Ošetřovné trvalo do 16. 6. 2017. 
Zaměstnavatel se zaměstnancem rozvázal pracovní poměr ve zkušební době dne 20. 6. 2017. Rozhodným obdobím pro výpočet ošetřovného je doba od 1. 6. do 20. 6. 2017. 
V tomto období nebylo odpracováno 7 kalendářních dnů, pro výpočet nemocenských dávek bude tedy použit pravděpodobný výdělek, kterého by zaměstnanec dosáhl v daném měsíci, dělený třiceti. 
Budeme-li předpokládat, že zaměstnanec měl sjednanou měsíční hrubou mzdu         20 000 Kč, pak pravděpodobný výdělek bude 20 000 : 30 = 666,67 Kč. 
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XXI.5.7 Tiskopisy k uplatnění dávek nemocenského pojištění 
1. Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti 

Vystavuje lékař pojištěnci při vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Rozhodnutí má pět dílů: 
I. díl: Hlášení OSSZ o vzniku pracovní neschopnosti (ošetřující lékař odesílá OSSZ). 
II. díl se žlutým pruhem: Průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení DPN (pojištěnec má po dobu trvání DPN u sebe, při ukončení DPN odevzdá ošetřujícímu lékaři, který odešle na OSSZ). 
III. díl s modrým pruhem: Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschop-nosti (zaměstnanec odevzdá zaměstnavateli, slouží k uplatnění nároku na náhra-du mzdy a omluvení nepřítomnosti v práci). Zaměstnavatel doplní údaj o skuteč-nost, kdy zaměstnanec naposledy pracoval. 
IV. díl s růžovým pruhem: Žádost o nemocenské (zaměstnanec odevzdá zaměstnava-teli, zaměstnavatel spolu s Přílohou k žádosti o nemocenské a potvrzením o trvání DPN nebo rozhodnutím o ukončení DPN předá na OSSZ). 
V. díl s ružovým pruhem: Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – hlášení zaměstnavateli (zaměstnanec předá zaměstnavateli, ten si v případě trvání DPN do 14 kalendářních dnů ponechá, v případě delšího trvání předá po doplnění údajů na OSSZ). Tiskopis slouží k ukončení výplaty náhrady mzdy nebo pracovní neschopnosti. 
Náhradní hlášení vystavuje ošetřující lékař v případě, pokud došlo ke ztrátě či znehod-nocení některého z dílů Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. 
V průběhu trvání dočasné pracovní neschopnosti lékař potvrzuje pojištěnci pro účely výplaty dávek nebo poskytování náhrady mzdy dobu trvání dočasné pracovní neschop-nosti (rozhodnutí může být vydáno nejvýše 3 kalendářní dny dopředu). 
Obdobně se postupuje při uplatnění nároku na nemocenské z důvodu karantény. Nárok se uplatňuje tiskopisem Potvrzení o nařízení karantény, který má stejně jako Rozhodnutí o DPN pět dílů. 

2. Rozhodnutí o potřebě ošetřování 
Tiskopis vystavuje lékař osoby, která onemocněla. Tiskopis má dva díly: 
I. díl:  Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování/péče – žádost o ošetřovné (ošetřující lékař předá osobě, která potřebuje ošetřování nebo nemůže zabezpečit péči o dítě do 10 let, jde-li o nemocné dítě, lékař předá tiskopis osobě, která dítě k ošetření doprovází). Zaměstnanec předá po doplnění části B zaměstnavateli, ten spolu s Přílohou k žádosti o ošetřovné a potvrzením o trvání potřeby ošetřo-vání nebo s rozhodnutím o ukončení potřeba ošetřování předá na OSSZ. 
II. díl:  Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování/péče (ošetřující lékař doplní posled-ní den potřeby ošetřování a předá osobě, která potřebovala ošetřování nebo osobě, která ji doprovází). Zaměstnanec po doplnění údajů v části B předá zaměstnavateli, ten doplní záznamy zaměstnavatele a předá na příslušnou OSSZ. 

3. Žádost o peněžitou pomoc v mateřství 
Tiskopis vystavuje ošetřující lékař – gynekolog.  
Lékař v první části tiskopisu potvrdí předpokládaný den porodu, pojištěnka vyplní poža-dované údaje v části B. 
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Po uplynutí šesti týdnů po porodu se může matka vzdát poskytování peněžité pomoci v mateřství a dát písemný souhlas k tomu, aby se o dítě staral muž. Nárok na PPM může uplatnit manžel nebo otec dítěte. 
Žádost o PPM zaměstnanec podává u svého zaměstnavatele, ten doplní Přílohou k žádosti a předá na OSSZ. 

4. Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 
Tiskopis vystavuje ošetřující lékař nebo gynekolog, potvrdí zde předpokládaný den porodu. 
Vykonává-li zaměstnankyně práci těhotným ženám, matkám do devátého měsíce po po-rodu a kojícím matkám zakázanou, předá tiskopis po doplnění části D zaměstnavateli. 
Vyrovnávací příspěvek se stanoví jako rozdíl mezi denním vyměřovacím základem před převedením zaměstnankyně na jinou práci a započitatelným příjmem připadajícím na jeden kalendářní den v kalendářním měsíci převedení.  
Zaměstnavatel je povinen každý měsíc, ve kterém trvá převedení na jinou práci, zaslat příslušné OSSZ vyplněný tiskopis Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. 

OSSZ vyplatí dávku nejpozději do jednoho měsíce po dni, v němž byly všechny potřebné doklady pro nárok na výplatu dávek dodány na OSSZ. 
Dávky nemocenského v případě DPN a ošetřovné se vyplácí za období, za které bylo osvěd-čeno splnění podmínek, peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se vyplácí za kalendářní měsíc nebo část měsíce, za kterou náleží. 

XXI.6 Očekávaná novela zákona č. 187/2006 Sb. v roce 2017 
XXI.6.1 Otcovská poporodní péče 
Novelou zákona o nemocenském pojištění má být zavedena nová dávka, tzv. otcovská popo-rodní péče. Tato dávka má posílit vazbu mezi dítětem a jeho oběma rodiči v raném věku. 
Otcovská bude vyplácena 7 kalendářních dnů počínaje dnem, který si pojištěnec určí, a to v období 6 týdnů od narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. 
Vyplácená částka bude ve stejné výši jako u peněžité pomoci v mateřství. 
Nárok na otcovskou dovolenou bude mít otec dítěte uvedený v matrice nebo náhradní rodič určený soudem. 
Nárok na otcovskou dovolenou bude mít pouze účastník nemocenského pojištění, nebude však požadována nutná podmínka čekací doby, platná pro nárok na peněžitou pomoc v ma-teřství (270 dnů účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech). 
  

očekávaná novela  2017 
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XXI.6.2 Nárok na nemocenskou pro dobrovolné hasiče 
Nárok na nemocenskou budou mít nově dobrovolní hasiči, a to v případě, že se do pracovní neschopnosti nebo do karanténa dostanou v důsledku výkonu záchranných nebo likvidačních prací. 
Výše nemocenské má být 100 % denního (redukovaného) vyměřovacího základu. 
XXI.6.3 Dlouhodobé ošetřovné 
Aktuálně pouze v připomínkovém řízení, bude předloženo vládě. 
Dlouhodobé ošetřovné má být určeno pro osoby, které pečují o své blízké při dlouhodobé nemoci či úrazu. 
Nová nemocenská dávka by se měla vyplácet 90 dnů s náhradou 60 % z denního redukova-ného vyměřovacího základu. 
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Příklad č. 191 - ELDZ – pracovní poměr, nástup na PPM, nástup do práce, péče o dítě – rok 2016, 2017 
Zaměstnankyně v pracovním poměru od 2. ledna 2012 nastoupila dne 1. března 2016 na peněžitou pomoc v mateřství. Dítě se narodilo 21. dubna 2016. V měsíci březnu 2016 zaměstnavatel zaměstnankyni dodatečně zúčtoval odměnu ve výši 6 000 Kč. Celkový dosažený vyměřovací základ za r. 2016 činil 72 000 Kč. V červnu 2017 byl zaměstnankyni poskytnut peněžitý dar hodnotě 3 000 Kč, z nichž bylo odvedeno pojistné. Dne 29. září 2017 se tato žena vrátila do zaměstnání, v období od 1. listopadu 2017 do 31. prosince 2017 pečovala o nemocné dítě, ošetřovné bylo vypláceno v rozsahu 16 kalendářních dnů. Celkový příjem za rok 2017 činil 16 800 Kč. 
Záznam na  ELDP za r. 2016  bude následující:     Typ ELDP =   01   
2. Průběh pojištění v daném roce  

Kód MR Od Do Dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12 VD VZ DO 
1++ N 1.1.   31.12. 121     X X X X  X  X X X  20 72 000  

                     

                         

Výdělečná činnost od            Celkem Celkem Celkem 
2.1.2012            20 72 000  

Pomůcka Účetního Portálu: „Dny“ (31+29+31+30=121; leden, únor, březen, duben - celý), VD (dny před porodem v dubnu = 20, březen není vyloučen, protože dostala odměnu 6 000 Kč) 
Poznámka: V celkovém součtu dnů uvedených v údaji „Vyloučené doby“ nebude s ohledem na zúčtovaný příjem zahrnut měsíc březen (ust. § 16 odst. 4 z. č. 155/1995 Sb. – krytí vyloučené doby trvající celý měsíc s příjmem zahrno-vaným do vyměřovacího základu). Z měsíce dubna 2016 bude do vyloučených dob zahrnuto pouze prvních 20 dnů, tj. do dne předcházejícímu porodu [§ 16 odst. 4 písm. a) z. č. 155/1995 Sb.]. V údaji „Dny“ bude, vzhledem ke splnění podmínek účasti na pojištění podle § 11 odst. 2 z. č. 155/1995 Sb. počet dnů z období od 1. ledna do 30. dubna 2016. 
Záznam na  ELDP za r. 2017  bude následující:     Typ ELDP =   01   
2. Průběh pojištění v daném roce  

Kód MR Od Do Dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12 VD VZ DO 
1++ N 1.1.   31.12. 121 X X X X X  X X      X  16 16 800  

                     

                         

Výdělečná činnost od            Celkem Celkem Celkem 
2.1.2012            16 16 800  

Pomůcka Účetního Portálu: „Dny“ (30+30+31+30=121; červen – dostala dar, září – počítá se celý měsíc i když se vrátila 29. 9., říjen, listopad), VD (ošetřovné 16 dnů); 
Poznámka: Účast na pojištění v souladu s ust. § 11 odst. 2 ZDP trvala v měsíci červnu (došlo k zúčtování příjmu, který se zahrnuje do vyměřovacího základu), v září (alespoň jeden den zaměstnankyně pracovala), v říjnu (celý měsíc zaměstnankyně pracovala) a v listopadu (po dobu 16 dnů trvaly omluvné důvody). V měsíci prosinci nebyla splněna žádná z těchto podmínek. 
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Příklad č. 192 - ELDZ – tři zaměstnání malého rozsahu postupně 
Zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem v průběhu měsíce srpna 2017 několik krátkodobých zaměstnání, trvajících: a)  od   8. srpna   do   11.  srpna   - zúčtovaný příjem         1 300 Kč b)  od 14. srpna   do   16.  srpna  -  zúčtovaný příjem            700 Kč c)  od 28. srpna   do   31.  srpna  -  zúčtovaný příjem         1 100 Kč                                                                            celkem       3 100 Kč Dočasná pracovní neschopnost trvala od 15. srpna 2017 do 21. srpna 2017. 
Záznam na  ELDP za r. 2017  bude následující:     Typ ELDP =   01   
2. Průběh pojištění v daném roce  

Kód MR Od Do Dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12 VD VZ DO 
1++  A  8.8.   11.8.    4                 1 300  
1++  A 14.8.  16.8.    3               2      700   
1++  A 28.8. 31.8.    4                 1 100  

                  Celkem Celkem Celkem 
Výdělečná činnost od            2 3 100  

8.8.2017               
 

Příklad č. 193 - ELDZ – člen výboru společenství vlastníků 
Člen výboru společenství vlastníků vykonává činnost od 1. července 2015. Odměnu schvaluje shromáždění vlastníků jednou ročně podle hospodářského výsledku. Odmě-na byla zúčtována v prosinci 2016 ve výši 5 500 Kč.  
Záznam na  ELDP za r. 2017  bude následující:     Typ ELDP =   01   
2. Průběh pojištění v daném roce  

Kód MR Od Do Dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12 VD VZ DO 
Q++  A  1.1.   31.12.  31 X X X X X X X X X X X       5 500  

                     
                     

                  Celkem Celkem Celkem 
Výdělečná činnost od             5 500  

1.7.2015               
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XXIII.6 Sepisování a dokladování žádostí o důchod 
Na základě ust. § 81 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb. žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občany OSSZ příslušná podle § 7 písm. b) zákona č. 582/1991 Sb. na přede-psaných tiskopisech. Není-li žádost o dávku důchodového pojištění uplatněna tímto způso-bem, nelze na jejím základě rozhodnout o přiznání dávky důchodového pojištění. 
Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci (§ 82 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.). 
Žádost o dávku důchodového pojištění, na níž vznikl nárok během výkonu trestu od-nětí svobody nebo vazby nebo výkonu zabezpečovací detence (§ 82 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.), sepisuje s občany na předepsaných tiskopisech věznice nebo ústav pro vý-kon zabezpečovací detence. Věznice nebo ústav pro výkon zabezpečovací detence předkládají žádost do 8 dnů ode dne sepsání OSSZ podle § 7 písm. b) zákona č. 582/1991 Sb. 
V § 82 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb. je stanoveno, že žádost lze podat nejdříve 4 měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat. 
XXIII.6.1 Potvrzování některých údajů na žádost zaměstnance nebo OSSZ 
Zaměstnavatel je povinen dle ust. § 83 zákona č. 582/1991 Sb. do 8 dnů ode dne, kdy obdržel výzvu OSSZ sepisující žádost o dávku důchodového pojištění, sdělit písemně této správě zda 
a) provádí z příjmu žadatele o dávku důchodového pojištění srážky na základě nařízeného soudního nebo správního výkonu rozhodnutí, konkursu nebo dohody o srážkách z příjmu uzavřené podle občanského zákoníku, označení toho, kdo toto rozhodnutí vydal, a číslo jednací tohoto rozhodnutí, a jde-li o srážky na výživné, zda se jedná o běžné nebo dlužné výživné a jaká je jeho výše, 
b) trvá pracovněprávní vztah žadatele o starobní důchod ke dni, od něhož občan žádá o přiznání tohoto důchodu, a na jakou dobu byl tento vztah sjednán, je-li podmínkou výplaty starobního důchodu sjednání pracovněprávního vztahu na dobu určitou, 
c) vyplácí náhradu mzdy, platu nebo odměny nebo snížení plat (sníženou odměnu) v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo datum, od něhož byla nařízena karanténa. 
K tomuto účelu ČSSZ zpracovala vzor „Potvrzení zaměstnavatele podle § 83 zákona č. 582/1991 Sb.“ (tiskopis č. 3 této kapitoly).  
Zaměstnavatel, který se dozvěděl od zaměstnance, že si chce podat žádost o starobní důchod (§ 28 - § 32, § 61a, § 74, § 74a, § 76, § 94 zákon č. 155/1995 Sb.), by neměl čekat na výzvu OSSZ, ale sám by již měl tohoto zaměstnance vyplněným potvrzením vybavit.  
Jedná-li se o žádost o vdovský/vdovecký důchod (§ 49 - § 50 zákona č. 155/1995 Sb.), platí totéž. V těchto případech se vyplňuje pouze oddíl 1., který se týká exekučních srážek. Potvrzení vždy vydává zaměstnavatel pozůstalé osoby - ne zaměstnavatel zemřelého.  
  

§ 81 odst. 1, § 82 odst. 2 z. č. 582/1991 Sb. 

§ 82 odst. 2 z. č. 582/1991 Sb. 

§ 82 odst. 3 z. č. 582/1991 Sb. 

§ 82 odst. 4 z. č. 582/1991 Sb. 

§ 28 - 32 z. č. 155/1995 Sb. 

§ 49 - 50 z. č. 155/1995 Sb. 

§ 83 z. č. 582/1991 Sb. 
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Pokud zaměstnavatel vyplňuje potvrzení předem (nečeká na výzvu OSSZ), neodesílá ELDP do ověření skutečnosti, že byla sepsána žádost o důchod. 
U žádosti o invalidní důchod (§ 38 - § 40, § 42 - § 44 zákona č. 155/1995 Sb.), není vhodné zaměstnance tímto potvrzením předem vybavovat, neboť OSSZ jej vyžaduje pouze v případě, že žadatel je posudkovým lékařem OSSZ uznán invalidním. 
XXIII.6.2 Dokladování žádosti o důchody 
OSSZ je povinna sepsat žádost o dávku důchodového pojištění. Nesmí odmítnout sepsání žádosti i když má za to, že občan nesplňuje podmínky stanovené pro nárok na dávku důcho-dového pojištění nebo není-li žádost občana doložena potřebnými doklady (§ 83 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb.). 
K žádosti o starobní a invalidní důchod se předkládá: 
• občanský průkaz (u cizinců pas či povolení k pobytu) 
• doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném), přicházejí-li v úvahu 
• při sepisování žádosti uvádí občan údaje o dobách pojištění od ukončení povinné školní docházky do současné doby. Pokud je mu z předstihového řízení, vyvolaného v minulosti v období do 31. 12. 2005 zaměstnavatelem, nebo z informativního osobního listu důcho-dového pojištění, který si sám vyžádal, známo, že některá období jeho výdělečné činnosti v evidenci ČSSZ chybí, předkládá náhradní doklady prokazující tuto chybějící dobu (potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení atp.), případně alespoň uvádí přesnou adresu svých tehdejších zaměstnavatelů s tím, že došetření následně provede sám orgán sociálního zabezpečení 
• bylo-li žadateli o důchod v minulosti vydáno rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, případně o převážně nebo úplně bezmocnou osobu nebo částečně bezmocnou osobu starší 80 let (od 1. 1. 2007 péče o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni II, III a IV, případně ve stupni I, jde-li o dítě do 10 let věku), uvede občan do žádosti dobu výkonu této péče 
• muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby, popřípadě v žádosti uvádějí, zda a na jaké období jim bylo vydáno rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče o dítě do 4 let věku (vydává se u péče ukončené do 30. 6. 2007) 
• muži i ženy, kteří ukončili péči o děti do 4 let věku po 30. 6. 2007, prokazují dobu této péče formou čestného prohlášení, které je třeba ve smyslu ust. § 85 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., učinit na OSSZ při sepisování žádosti o důchod, a to na předepsaném tiskopisu (péče je přitom započitatelná tomu z rodičů, který zajišťoval péči o dítě ve větším rozsahu) 
• ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí pro snížení věkové hranice nebo pro zhodnocení doby péče o dítě (rodné listy dětí i osvojených nebo dětí, které převzaly do péče nahrazující péči rodičů; jde-li o osvojené dítě, je třeba předložit doklad o datu osvojení, jde-li o dítě, které žena převzala do péče nahrazující péči rodičů. Jde-li o dítě manžela, které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu, nebo zemřel-li druhý rodič dítěte, je nutné předložit toto rozhodnutí soudu nebo úmrtní list matky a oddací list o uzavření sňatku mezi žadatelkou a otcem dítěte. 
• potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pra-covní neschopnosti náležející za pracovní úraz/nemoc z povolání (§ 371 ZP), přichází-li v úvahu 

§ 38 – 40 § 42 - 44 z. č. 155/1995 Sb. 

§ 83 odst. 1 z. č. 582/1991 Sb. 
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• potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996, přichází-li v úvahu 
• v případě, že občan požaduje výplatu důchodu poukazovat na účet u peněžního ústavu, je nutno k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“ (na vlastní účet nebo na účet manžela/ky). Tiskopisy jsou k dispozici na web stránkách ČSSZ (www.cssz.cz – tiskopisy důchodového pojištění) nebo u peněžního ústavu, případně si je lze vyzvednout na kterékoli OSSZ. 
• vykonával-li občan zaměstnání v cizině, předkládá o tomto svém zaměstnání doklady, které vlastní, a zároveň v žádosti uvádí název a adresu cizozemského nositele pojištění a cizozemské číslo pojištění. 
K žádosti je rovněž nutno předložit evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměst-nání. Tento evidenční list předkládá zaměstnavatel na vyžádání OSSZ. 
K žádosti o vdovský a vdovecký důchod se předkládá: 
Při uplatňování žádosti o přiznání vdovského nebo vdoveckého důchodu po zemřelé osobě je nutno kromě dokladů týkajících se zemřelé osoby (tj. dokladů uvedených u starobního a invalidního důchodu) dále předložit 
• občanský průkaz (u cizinců pas či povolení k pobytu) žadatele o dávku 
• úmrtní list zesnulého 
• oddací list 
• rodné listy dětí – za předpokladu, že vdova nejpozději do 12 měsíců od úmrtí manžela dosáhne vlastního důchodového věku (ovlivněného výchovou dítěte/dětí) a přitom nedosáhne věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození. 
Je-li žádáno o přiznání vdovského (vdoveckého) důchodu po poživateli důchodu, nepřed-kládají se doklady uvedené u starobního a invalidního důchodu, ale k žádosti o důchod je vhodné předložit rozhodnutí o přiznání důchodu zemřelé(ho) manželky(la), je-li toto roz-hodnutí k dispozici. Pokud není předloženo, OSSZ je schopna si potřebné skutečnosti ověřit ze svých evidencí. 
K žádosti o sirotčí důchod se předkládá: 
Při uplatňování žádosti o přiznání sirotčího důchodu po zaměstnanci je nutno předložit kromě dokladů uvedených u starobního a invalidního důchodu ještě 
• rodné listy dětí 
• u osvojených dětí rozhodnutí soudu 
• u dětí převzatých zemřelou osobou do péče nahrazující péči rodičů příslušný doklad prokazující svěření dětí do péče spolu s doklady prokazujícími, že děti byly na zemřelou osobu v době její smrti převážně odkázány výživou 
• je-li žádáno o sirotčí důchod na děti, které již skončily povinnou školní docházku, potvr-zení o studiu, event. učení, případně další doklady prokazující nezaopatřenost dítěte (zdravotní stav, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dětí mladších 18 let apod.) 
Je-li žádáno o přiznání sirotčího důchodu po poživateli důchodu, nepředkládají se doklady uvedené u starobního a invalidního důchodu, ale obdobně jako u žádosti o důchod vdovský (vdovecký) je vhodné předložit při uplatnění nároku i rozhodnutí o přiznání důchodu zemřelého. 
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Určení příslušných předpisů 
XXIV.1.1.1 Základní pravidlo 

Základním pravidlem pro určení příslušné legislativy je kritérium místa výkonu činnosti. Podle něj jsou příslušné předpisy toho státu, kde zaměstnanec fyzicky vykonává práci.  
Aplikace základního pravidla ve všech případech by však byla značně neefektivní, a to zejména při krátkodobých pracovních cestách, kdy by i například pouze několikadenní pracovní cesta do zahraničí (smluvního státu) vedla ke změně příslušného systému se všemi přihláškami, odhláškami a dalšími povinnosti. Aby k takovým neefektivnostem nedocházelo, existují kromě základního pravidla ještě pravidla speciální pro určité situace. Kromě toho je také možné požádat o výjimku.  

XXIV.1.1.2 Ustanovení o vyslání 
Zřejmě nejčastěji je využíváno ustanovení o vyslání. Používá se právě v situacích, kdy je za-městnanec dočasně vyslán svým zaměstnavatelem k výkonu práce na území jiného smluv-ního státu, aby tam pro něj vykonával práci.  
Při využití ustanovení o vyslání zůstává zaměstnanec pojištěn v zemi, ze které je vysílán, a to po celou dobu výkonu práce v jiné zemi.  
Aby bylo možné ustanovení o vyslání aplikovat, musí být podle koordinačních nařízení EU splněny následující podmínky: 
• Činnost je vykonávána jménem zaměstnavatele, který zaměstnance vysílá. 
• Zaměstnavatel vysílající zaměstnance běžně vykonává činnost v zemi, ze které je za-městnanec vysílán. 
• Doba vyslání nepřekročí 24 měsíců.12 
• Zaměstnanec není vyslán za účelem nahrazení jiné osoby.  
Rozhodnutí č. A2 Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení ze dne 12. června 2009, o výkladu článku 12 nařízení (ES) č. 883/2004 o právních předpisech platných pro vyslané pracovníky a samostatně výdělečně činné osoby dočasně pracující mimo příslušný stát, dále zdůrazňuje zejména: 
• Existenci přímého vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem; tento vztah musí být po celou dobu vyslání zachován. 
• Existenci vazeb mezi zaměstnavatelem vysílajícím zaměstnance a členským státem, v němž tento zaměstnavatel sídlí. Tato podmínka může být jakýmsi rozšířením pod-mínky běžného výkonu činnosti stanovené přímo koordinačními nařízeními EU. 
Stejným Rozhodnutím č. A2 Správní komise upřesňuje dílčí kritéria pro posouzení vyslání. Uvádí, že krátké přerušení činnosti zaměstnance pro podnik ve státě zaměstnání nevede k přerušení vyslání. To platí bez ohledu na důvod přerušení, nejčastěji však zřejmě půjde o dovolenou, nemoc, školení ve vysílajícím podniku apod. 
U jednoho zaměstnance a jednoho vysílajícího zaměstnavatele je možné vyslání opakovat, avšak mezi jednotlivými vysláními by měla být dodržena doba nejméně dvou měsíců. Příslušné úřady mohou ve zvláštních případech povolit zkrácení této doby. 
Ustanovení o vyslání však není možné využít, pokud vysílaný zaměstnanec uzavírá pracovní smlouvu s podnikem, ke kterému je vyslán a u kterého dočasně vykonává činnost. Tato 

                                                                                 
12 Podle Nařízení č. 1408/71 je tato doba stanovena na 12 měsíců s možným následným prodloužením o dalších 12 měsíců. 
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podmínka však nebrání využití ustanovení o vyslání u často používané struktury mezi-národního pronájmu pracovní síly, kdy zpravidla pracovní smlouva s přijímajícím podnikem uzavírána není.  
Jakmile jsou splněny výše uvedené podmínky, uplatní se ustanovení o vyslání automaticky. Pro potvrzení situace pro účely případné kontroly ze strany úřadů je vhodné požádat úřady sociálního zabezpečení domovského státu o vystavení osvědčení, tzv. přenosný dokument A1 – Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, nicméně z po-hledu určení příslušného systému sociálního pojištění to není nutné.  

 
XXIV.1.1.3 Souběžný výkon práce 

Další specifická pravidla se použijí i v jiných případech, kdy se nejedná o vyslání zaměst-nance. U zaměstnanců jsou z těchto specifických pravidel nejčastěji využívána ustanovení při souběžném výkonu práce ve více smluvních státech. 
Při souběžném výkonu zaměstnání ve dvou nebo více členských státech jsou za příslušné předpisy považovány předpisy státu, ve kterém má zaměstnanec bydliště. To však platí pouze v případě, že ve státě bydliště zaměstnanec zároveň vykonává podstatnou část své činnosti. Za podstatnou část se přitom považuje činnost zabírající minimálně 25 % pracovní doby nebo za níž zaměstnanec pobírá minimálně 25 % své odměny. 
Nemá-li zaměstnanec bydliště ani v jednom státě, kde vykonává podstatnou část své čin-nosti, jsou příslušné předpisy státu, na jehož území se nachází sídlo nebo místo podnikání jeho zaměstnavatele. 
V případě, že zaměstnanec vykonává v jednom státě zaměstnání a ve druhém státě provo-zuje samostatnou výdělečnou činnost, jsou příslušné předpisy státu zaměstnání.13  
Nelze-li podle výše uvedeného příslušné předpisy určit, použijí se předpisy státu bydliště zaměstnance.  
Stejně jako v případě ustanovení o vyslání se výše popsaná pravidla při souběžném výkonu práce ve více smluvních státech použijí automaticky, jakmile jsou splněny stanovené podmínky. Pro účely případné kontroly je vhodné požádat úřady sociálního zabezpečení státu, jehož předpisům zaměstnanec podléhá, o vystavení osvědčení A1. Určení příslušných předpisů však není na vystavení tohoto osvědčení vázáno.  
Na rozdíl od ustanovení o vyslání mohou být zvláštní pravidla pro určení příslušných před-pisů při souběžném výkonu práce ve více smluvních státech uplatňována po neomezeně 

                                                                                 
13  Nařízení č. 1408/71 tento případ považovalo za specifickou situaci, při které se v případech vyjmenovaných v Příloze č. 7 k tomuto nařízení uplatnily předpisy dvou států. 

Příklad č. 196 - Občan Německa pracující v ČR pro německou společnost 
Zaměstnanec (občan Německa) vykonává dočasně činnost v České republice pro spo-lečnost se sídlem v Německu. Výkon činnosti zaměstnance v České republice nemá přesáhnout dobu 20 měsíců. Zaměstnanec podléhá nadále pokynům německé společ-nosti a v České republice jejím jménem poskytuje služby. 
Po dobu výkonu činnosti v České republice se na zaměstnance vztahuje ustanovení o vyslání. Zaměstnanec bude proto celou dobu podléhat systému sociálního zabez-pečení (včetně zdravotního pojištění) v Německu. 
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dlouhou dobu, a to dokud se situace zaměstnance nezmění. Z praktických důvodů však úřa-dy sociálního zabezpečení vystavují osvědčení A1 potvrzující příslušné právní předpisy pouze na časově omezené období (např. jednoho roku), aby mohly po této době situaci pře-hodnotit a posoudit, zda nedošlo ke změně vedoucí k příslušnosti jiných předpisů. 

 
XXIV.1.1.4 Obecná výjimka 

Ze všech výše uvedených pravidel je možné se vyvázat pomocí výjimky. 
Tato výjimka je udělována po dohodě příslušných orgánů relevantních států, a to na základě žádosti zaměstnance. 
Na tuto výjimku není právní nárok. Obecně je vystavována na období maximálně 5 let a měla by být udělena jen jednou za život. Koordinační nařízení EU však podmínku o maxi-mální délce a četnosti udělení výjimky jedné osobě výslovně neupravují. Postoj českých úřadů k udělování výjimek se od počáteční vstřícnosti po vstupu České republiky do EU postupně proměnil na dnešní konzervativnost. Výjimky z účasti na českém systému jsou nyní českými úřady schvalovány spíše na kratší dobu než pět let a pouze tehdy, existují-li pro její udělení významné důvody, především osobního charakteru (například věk žadatele blížící se důchodovému věku nebo vážný zdravotní stav vyžadující speciální péči).  
Do té doby, než je výjimka udělena, platí pro zaměstnance základní pravidlo určení účasti příslušných předpisů, tzn. pomocí státu výkonu práce, příp. podle dalších pravidel (vyslání, souběžná činnost). Pokud by nebyly plněny povinnosti vyplývající z účasti na pojištění ve státě výkonu práce a přitom by výjimka dosud nebyla udělena (byť by o její vystavení bylo požádáno), mohou úřady sociálního zabezpečení příslušného státu vyměřit sankce za neplnění těchto povinností. Je tedy vhodné o výjimku požádat včas a předejít případným rozporům. Včasné podání žádosti může znamenat i několik měsíců před zahájením činnosti zaměstnance v zahraničí, protože celý proces udělení výjimky je velmi časově náročný: nejprve se k žádosti vyjádří úřady sociálního zabezpečení státu, u něhož žádá zaměstnanec spolu se svým zaměstnavatelem o účast na pojištění. Tyto úřady zašlou následně veškerou dokumentaci úřadům druhého státu (státu výkonu práce) s požadavkem o vyjádření. Je-li tímto státem Česká republika, vyžádají si české úřady pro zhodnocení situace doplňující informace pomocí dotazníku od české společnosti, u níž zaměstnanec působí. Teprve na základě poskytnutých informací žádost posoudí a zašlou své vyjádření zpět zahraničním úřadům, které v případě kladného stanoviska obou zúčastněných států vystaví výjimku.  

Příklad č. 197 - Zaměstnanec s trvalým pobytem v ČR pracuje pro společnost v Rakousku, a to souběžně jak v Rakousku, tak v ČR 
Zaměstnanec s trvalým pobytem v České republice uzavřel pracovní smlouvu se spo-lečností se sídlem v Rakousku. Zaměstnanec má vykonávat činnost pro rakouskou společnost v Rakousku i v České republice. Předpokládá se, že přibližně 10 dnů v mě-síci bude připadat na výkon práce v České republice, zbytek na práci v Rakousku. Zaměstnanec v České republice bydlí s rodinou, při výkonu práce v Rakousku bydlí v bytě, který pronajímá rakouská společnost. 
Jedná se o souběh činnosti v Rakousku a České republice. Zaměstnanec v České republice vykonává více než 25 % činnosti a zároveň má v České republice bydliště (ve smyslu střetu zájmů, viz dále), příslušné jsou proto předpisy sociálního zabez-pečení (včetně zdravotního pojištění) České republiky. 
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XXIV.1.1.5 Bydliště 
Z výše uvedeného vyplývá, že v mnoha situacích je pro stanovení příslušných předpisů zásadní určení místa bydliště zaměstnance.  
Bydliště pro účely koordinačních nařízení EU je definováno jako tzv. střed zájmu dotyčné osoby. Takový střed zájmů se posuzuje s ohledem na významné ekonomické i osobní vazby. 
Podle koordinačních nařízení EU se posuzuje zejména: 
• délka a nepřetržitost přítomnosti na území dotčených členských států; 
• osobní situace dané osoby, tj. zejména povaha a znaky všech vykonávaných činností, rodinná situace a vazby, výkon nevýdělečných činností, u studentů zdroje jejich příjmů, situace v bydlení dané osoby, daňové rezidentství dané osoby. 
Nelze-li podle uvedených kritérií bydliště ve smyslu středu zájmů určit, je rozhodující záměr dotyčné osoby.  

XXIV.1.2 Příslušné předpisy podle bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení 
Na rozdíl od zaměstnanců z členských států EU (resp. dalších států krytých koordinačními nařízeními EU), u nichž je situace stejná bez ohledu na konkrétní stát, je u zaměstnanců z ostatních smluvních států důležité znění příslušné mezinárodní smlouvy o sociálním zabez-pečení. Věcný a osobní rozsah těchto smluv může totiž být velmi odlišný.  
Zatímco například smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tureckem pokrývá důchodové, nemocenské i zdravotní pojištění, smlouvy mezi Českou republikou a USA nebo Kanadou pokrývají pouze důchodové pojištění. Důsledkem je, že oblasti nepokryté smlouvou se budou řídit pouze místními zákony zúčastněných států, a může tak dojít ke dvojí-mu pojištění nebo dvojímu nepojištění. V jedné konkrétní situaci tak může být příslušnost posuzována podle bilaterální smlouvy např. pro důchodové a nemocenské pojištění a zároveň může být pro účely zdravotního pojištění použita pouze lokální legislativa obou států bez ohle-du na bilaterální smlouvu, pokud se tato smlouva na zdravotní pojištění nevztahuje. Společné pro všechny aktuálně účinné smlouvy je povinnost účasti na pojištění ve státě výkonu činnosti, a to bez ohledu na dobu trvání činnosti či použitou vysílací strukturu. Jde tedy o jakousi obdobu základního pravidla uplatňovaného v koordinačních nařízeních EU.  
Smlouvy obvykle obsahují i ustanovení, podle kterého zůstává zaměstnanec v domovském pojištění, pokud je svým tamějším zaměstnavatelem vyslán na určitou dobu (různou podle jednotlivých smluv) do České republiky. Konkrétní znění tohoto ustanovení je téměř u každé smlouvy jiné: u některých jej lze uplatnit také při tzv. pronájmu pracovní síly (a nejen u posky-tování služeb), někdy jsou stanoveny další podmínky ohledně bydliště atd.  
Kromě toho smlouvy také umožňují, aby byla účast zaměstnance na pojištění určena dohodou příslušných orgánů zúčastněných států, bez jakýchkoliv dalších omezujících podmínek, avšak na druhou stranu bez jakéhokoliv nároku na kladné vyjádření.  
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V případě uzavření dohody o zabezpečení pracovní rehabilitace s Úřadem práce ČR podle § 70 zákona o zaměstnanosti je zaměstnavatel povinen spolupracovat při uskutečňování této pra-covní rehabilitace v souladu s podmínkami sjednané dohody. Podle prováděcí vyhlášky k záko-nu o zaměstnanosti (vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o za-městnanosti, dále jen „prováděcí vyhláška“) a podmínek v dohodě, sjednané s Úřadem práce ČR, má zaměstnavatel právo na úhradu nákladů spojených s pracovní rehabilitací (§ 2 prová-děcí vyhlášky).  
Uvedené platí i v případě, že Úřad práce ČR uzavře se zaměstnavatelem dohodu o přípravě k práci podle § 73 zákona o zaměstnanosti, která bude prováděna na pracovišti zaměstnava-tele (druhy nákladů zaměstnavatele, který provádí přípravu k práci, jsou specifikovány v § 3 prováděcí vyhlášky). 
Úřad práce ČR je v závislosti na podmínkách sjednaných v dohodě oprávněn neuhradit někte-ré náklady, pokud by se zjistilo, že pracovní rehabilitace není zabezpečována v souladu s indi-viduálním plánem pracovní rehabilitace fyzické osoby se zdravotním postižením. 
XXV.6.3 Evidence zaměstnávaných osob se zdravotním postižením 
Důvodem vedení evidencí podle § 80 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti je získávání statistických údajů o počtu osob se zdravotním postižením z hlediska druhů práce, které nej-častěji vykonávají, jejich kvalifikační struktury, pracovních podmínek atd. Takto získané údaje slouží Úřadu práce ČR ke zpracování dlouhodobého výhledu a efektivního nastavení politiky směřování podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením do oblastí, které se na zá-kladě získaných statistických údajů jeví jako klíčové pro zaměstnávání a vhodné pro různé druhy podpor.  
Pokud zaměstnavatel nevede evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením nebo evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením, orgán kontroly může toto jednání vyhodnotit jako naplnění skutkové podstaty přestupku [§ 139 odst. 2 písm. a) zákona o zaměstnanosti] nebo správního deliktu na úseku zaměstnanosti [§ 140 odst. 2 písm. a) zákona o zaměstnanosti] a uložit ve správním řízení pokutu až do výše 1 000 000 Kč. 
XXV.6.4 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve výši povinného podílu 
Stanovení této povinnosti je možné označit za jedno ze stěžejných opatření na podporu za-městnávání osob se zdravotním postižením, protože se týká každého zaměstnavatele, který zaměstnává víc jak 25 osob v pracovním poměru. U zaměstnavatele, který je agenturou práce a zaměstnává své zaměstnance za účelem výkonu práce pro uživatele, se do povinného podílu nezapočítávají zaměstnanci, kteří jsou k výkonu práce přiděleni k uživateli. Výše povinného podílu činí 4 % z celkového počtu zaměstnanců a zaměstnavatel se může rozhodnout, který ze způsobů plnění si vybere, to znamená zda 
 zaměstná osoby se zdravotním postižením v pracovním poměru v podílu 4 % na celkovém počtu zaměstnanců [§ 81 odst. 2 písm.  a) zákona o zaměstnanosti], 
 odebere výrobky nebo služby od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají víc jak 50 % osob se zdravotním postižením v poměru k celkovému počtu zaměstnanců [§ 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti], nebo 
  

§ 80 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. , o zaměstna-nosti 

§ 73 zákona č. 435/2004 Sb. , o zaměstna-nosti 

§ 70 zákona č. 435/2004 Sb. , o zaměstna -nosti 

§ 81 zákona č. 435/2004 Sb. , o zaměstna-nosti 
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 odvede do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnat, finanční částku rovnající se 2,5násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla - § 81 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 82 záko-na o zaměstnanosti. Výši průměrné měsíční mzdy za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě údajů Českého statistic-kého úřadu, a to ve Sbírce zákonů (každoročně obvykle v průběhu měsíce prosince, viz například Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 448/2016 Sb. ze dne 7. prosince 2016, které bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů dne 27. prosince 2016). Průměrná mzda v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2016 činila 27 000 Kč. Odvod se pouka-zuje do 15. února následujícího roku (2017) do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce ČR. Více kapitola XXVI. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením.  
Pro výpočet povinného podílu je důležitý tzv. průměrný ročný přepočtený počet zaměstnanců, přičemž způsob tohoto výpočtu stanovuje § 15 prováděcí vyhlášky. Způsob výpočtu plnění povinného podílu je stanoven v § 17 a násl. prováděcí vyhlášky. Plnění povinného podílu je možno zvolit i kombinací výše zmíněných způsobů. Zaměstnavatel je povinen písemně oznámit způsob plnění povinného podílu do 15. února následujícího roku krajské pobočce Úřadu práce ČR, v jejímž územním obvodu má sídlo (pokud je zaměstnavatel právnickou oso-bou) nebo bydliště (pokud je zaměstnavatel fyzickou osobou). 
Formulář týkající se plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením je dostupný na internetové stránce Úřadu práce ČR - www.uradprace.cz. 
V případě, že zaměstnavatel plní povinný podíl odebíráním výrobků nebo služeb od jiného zaměstnavatele, je povinen vést evidenci související s tímto plněním, ve které se uvedou úda-je spojené s identifikací dodavatele a plněním (§ 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti). V přípa-dě, že zaměstnavatel v evidenci neuvede požadované údaje nebo v ní uvede neúplné nebo nepravdivé údaje [§ 139 odst. 2 písm. e) nebo § 140 odst. 2 písm. d) zákona o zaměstnanosti], může mu být ve správním řízení uložena pokuta až do výše 100 000 Kč. 
Nesplnění povinnosti zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu podle § 81 zákona o zaměstnanosti může Státní úřad inspekce práce při kontrole vyhod-notit jako přestupek [§ 139 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti] nebo správní delikt [§ 140 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti] a uložit ve správním řízení pokutu až do výše 1 000 000 Kč.  
XXV.6.5 Příspěvky na zřízení chráněného pracovního místa 
Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa (§ 75 zákona o zaměstnanosti), příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa (§ 76 zákona o zaměstnanosti) nebo příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě (§ 78 zákona o zaměstnanosti) jsou účelově poskytovaná plnění zaměřená na podporu konkrétních zaměstnavatelů, kteří se aktivně podílejí na realizaci cílů státní politiky zaměstnanosti a zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Jelikož poskytování těchto příspěvků je vázáno na uzavření dohody mezi Úřadem práce ČR a konkrét-ním zaměstnavatelem, v každé dohodě jsou sjednány konkrétní podmínky, které je zaměst-navatel povinen dodržovat, aby mu příspěvek mohl být poskytován. Nedodržení některé z podmínek sjednané konkrétní dohody pak může mít za následek 
 vrácení části (nebo celého) příspěvku, 
 vydání rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce ČR o dalším neposkytnutí příspěvku, nebo 

§ 75, 76, 78 zákona č. 435/2004 Sb. , o zaměstna-nosti 

Novinka 2017 
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 povinnosti vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud mu byl na základě nespráv-ných údajů vyplacen neprávem nebo v nesprávné výši. 
Povinnost vrátit příspěvek podle § 75, § 76 nebo § 78 zákona o zaměstnanosti platí i za situace, že byl zaměstnavateli poskytnut v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona o zaměstnanosti (výkon práce cizincem bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li toto povolení podle zákona o pobytu cizinců vyžadováno). 
XXV.7 Zaměstnávání osob, které nejsou občany ČR 
V souvislosti se zaměstnáváním osob, které nejsou občany České republiky, stanovuje zaměstnavatelům zákon o zaměstnanosti vícero povinností zejména z důvodu ochrany trhu práce, plnění mezinárodních závazků České republiky, získávání statistických údajů o zahra-niční migraci fyzických osob z důvodu zaměstnání a nároků těchto migrujících osob, souvi-sejících s jejich sociálním zabezpečením. 
Zákon o zaměstnanosti v § 85 stanoví, že pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí má stejné postavení jako občan České republiky (tzn. nepovažuje se za cizince) i  
 občan Evropské unie (do této kategorie se zařazuje i občan jiného smluvního státu Doho-dy o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarska, dále pro zjednodušení jen „občan Evropské unie“), 
 rodinný příslušník občana Evropské unie, a 
 rodinný příslušník občana České republiky (pokud není občanem České republiky nebo občanem Evropské unie). 
XXV.7.1 Oznámení volného pracovního místa 
Zaměstnavatel, který hodlá na volné pracovní místo zaměstnat cizince, je podle § 86 odst. 1 zákona o zaměstnanosti povinen oznámit volné místo a jeho charakteristiku, (druh práce, místo výkonu práce, předpokládanou délku trvání výkonu práce) místně příslušné krajské po-bočce Úřadu práce ČR. Oznámení volného pracovního místa se nevyžaduje v případě, že cizinec 
 na základě žádosti obdrží povolení k zaměstnání bez ohledu na situaci na trhu práce (jed-ná se o případy podle § 97 zákona o zaměstnanosti), 
 nepotřebuje povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou nebo modrou kartu (§ 98 zákona o zaměstnanosti), 
 žádá o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání (§ 94 zákona o zaměstnanosti), 
 bude zaměstnán jako držitel zaměstnanecké nebo modré karty, což jsou ve své podstatě duální doklady, který v sobě zahrnují jak oprávnění dlouhodobě pobývat na území daného státu, tak i povolení pracovat ve státě, který kartu vydal. Institut zaměstnanecké a modré karty je podrobně upraven v zákoně o pobytu cizinců (§ 42g a násl. a § 42i a násl. tohoto zákona). 
Ve fázi oznámení volného pracovního místa Úřadu práce ČR je pro zaměstnavatele důležité, aby věděl, jak dostatečně odůvodnit, proč je vhodné volné pracovní místo obsadit právě cizincem. Krajská pobočka Úřadu práce je totiž povinna dbát jednoho ze základních cílů státní politiky zaměstnanosti – dosažení maximální možné míry zaměstnanosti občanů České republiky. Povolení k zaměstnání podle § 92 zákona o zaměstnanosti je proto možno cizinci vydat jedině v případě, že se jedná o ohlášené volné pracovní místo (§ 35 zákona o zaměstna-

§ 85 zákona č. 435/2004 Sb. , o zaměstna-nosti 
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nosti), které nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil obsadit jinak (tzn. pracovní místo se nepodařilo obsadit uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR). Při vydávání povolení k zaměstnání je Úřad práce ČR povinen při-hlédnout i k situaci na trhu práce. 
Povinnost projednat s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR zejména počty, profese a před-pokládanou délku výkonu práce zaměstnanců se vztahuje i na zaměstnavatele, ke kterému budou na smluvním základě vysláni pracovat na území České republiky zaměstnanci zahra-ničního zaměstnavatele (§ 95 odst. 2 zákona o zaměstnanosti). 
XXV.7.2 Informační povinnost 
Informační povinnost podle § 87 odst. 1 zákona o zaměstnanosti plní zaměstnavatel ve všech případech, kdy hodlá obsadit pracovní místo fyzickou osobou, která není občanem České re-publiky. Týká se následujících skupin fyzických osob:  
 občana Evropské unie, 
 rodinného příslušníka občana Evropské unie, 
 rodinného příslušníka občana České republiky, který není občanem České republiky ani občanem Evropské unie; 
 cizince, uvedeného v § 98 písm. a) až e) a j) až r) zákona o zaměstnanosti, u kterého se ne-vyžaduje povolení k zaměstnání (v těchto případech se jedná o plnění mezinárodních závazků České republiky), nebo 
 cizince, u kterého se vyžaduje povolení k zaměstnání (§ 95 až § 97 zákona o zaměstna-nosti). 
Plnění informační povinnosti spočívá v písemném oznámení informací spojených s výkonem práce fyzické osoby na území České republiky v případech, kdy 
 fyzická osoba nastoupila k výkonu práce (nutno krajskou pobočku Úřadu práce ČR písem-ně informovat nejpozději v den nástupu fyzické osoby k výkonu práce - § 87 odst. 1 a 2 zákona o zaměstnanosti), písemná informace obsahuje údaje podle § 102 odst. 2 zákona o zaměstnanosti (viz dále); 
 fyzická osoba byla zahraničním zaměstnavatelem vyslána na území České republiky konat práci u tuzemské právnické nebo fyzické osoby, která je povinna oznámit tuto skutečnost nejpozději v den nástupu osoby k výkonu práce; ukončení zaměstnání nebo vyslání je tuzemská právnická nebo fyzická povinna oznámit do 10 kalendářních dnů ode dne skon-čení výkonu práce nebo vyslání (§ 87 odst. 1 a 3 zákona o zaměstnanosti); 
 za trvání zaměstnání cizince nastane skutečnost, na základě které tento cizinec již nepo-třebuje povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou ani modrou kartu. Informační povinnost se pak plní nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, na jejímž základě se povolení k zaměstnání již nevyžaduje (§ 87 odst. 1 zákona o zaměstnanosti). 
Informační povinnosti podléhá i každá změna v již nahlášených údajích a zaměstnavatel je povinen ji nahlásit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala nebo kdy se o této změně dověděl (§ 87 odst. 2 zákona o zaměstnanosti). 
V souvislosti se zaměstnáváním cizinců, kterým bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměst-nanecká nebo modrá karta, je zaměstnavatel povinen nahlásit, že cizinec nenastoupil do prá-ce (u povolení k zaměstnání do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy měl cizinec nastoupit do práce, u zaměstnanecké a modré karty do 45 kalendářních dnů ode dne, kdy byly splněny 
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XXVI. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Mgr. Eva Svěrčinová
 

Průvodce mzdovou problematikou 2017 603 
 

XXVI.2.3 Chráněné pracovní místo pro osobu samostatně výdělečně činnou 
Za obdobných podmínek jako zaměstnavateli, může úřad práce uzavřít dohodu o zřízení chráněného pracovního místa i s osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Pro poskytnutí tohoto příspěvku platí totéž, co pro zaměstnavatele s tím, že vrácení příspěvku nelze požadovat, pokud tato osoba pře-stane vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, nebo v případě jejího úmrtí. 
Na zřízení chráněného pracovního místa může úřad práce osobě samostatně výdělečně činné poskytnout příspěvek, stejně jako na částečnou úhradu provozních nákladů. I v těchto případech platí to, co pro zaměstnavatele.  
Druhy provozních nákladů pro osobu samostatně výdělečně činnou jsou upraveny v ust. § 9 vyhlášky č. 518/2004 Sb. Podle citovaného ustanovení jsou jimi:  
a) zvýšené správní náklady ve výši 7 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku, 
b) náklady na dopravu, zejména materiálu a hotových výrobků, 
c) náklady na přizpůsobení provozovny sloužící k výkonu samostatné výdělečné činnosti, a to zejména náklady na: 

1. pořízení a ověření počítačového programového vybavení, 
2. přizpůsobení a pořízení pomocných technologických zařízení, 
3. přizpůsobení hygienických, tepelných, světelných nebo hlukových podmínek, nebo 
4. výstavbu nebo rozšíření provozu, včetně nákladů na počítačové vybavení. 

XXVI.3 Povinnosti zaměstnavatelů k osobám se zdravotním postižením 
XXVI.3.1 Povinný podíl za rok 2016 
Zcela zásadní ve vztahu k osobám se zdravotním postižením, je podle zákona o zaměstnanosti povinnost plnit povinný podíl. Tato povinnost se však nevztahuje na všechny zaměstnavatele, ale pouze na ty, jejichž průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců je větší než 25. Tito zaměstnavatelé jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% povin-ného podílu těchto osob na celkovém počtu svých zaměstnanců.  
Plnění povinného podílu se nevztahuje na zaměstnávání příslušníků a vojáků z povolání ve služebním poměru a zaměstnanců obce zařazených do obecní policie. Nevztahuje se také na Český báňský úřad a obvodní báňské úřady, pokud jde o zaměstnávání báňských inspek-torů. Poslední výjimkou jsou poskytovatelé zdravotnické služby, pokud jde o členy výjezdo-vých skupin.  
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se sleduje za celého zaměstnavatele, nikoliv za jednotlivé provozy nebo detašovaná pracoviště. Za zaměstnance se pro tento účel považují všichni, jejichž pracovní poměr je založen pracovní smlouvou (tedy nikoli ti, kteří pracují na základě dohody o pracovní činnosti anebo dohody o provedení práce) včetně zaměst-nanců, jejichž pracovní poměr vznikl volbou nebo jmenováním.  
Při výpočtech postupuje zaměstnavatel podle ust. § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb. Všechny výpočty se provádějí na dvě platná desetinná místa, a to tak, že se vypustí všechny číslice za poslední platnou číslicí. Povinný podíl zjistí zaměstnavatel tak, že z ročního průměrného přepočteného počtu všech svých zaměstnanců vypočítá 4 %.  

§ 9 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstna-nosti 

§ 81 zákona č. 435/2004  Sb., o zaměstna-nosti 

§ 9 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstna-nosti 
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Podle citovaného ustanovení se průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců zjišťuje jako podíl odpracovaných hodin všemi zaměstnanci zaměstnavatele v pracovním poměru a služebním za rok 2016 a celkové stanovené pracovní doby bez svátků připadající na jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu.  
Pro rok 2016 počítáme s těmito čísly – 8hodinový pracovní režim (2 016 hodin), 7,5hodinový režim (1 890 hodin) a 7,75hodinový režim (1 953 hodin).  

 
V případě, že zaměstnavatel provozuje svoji činnost jen po část sledovaného kalendářního roku, použije při zjišťování průměrného přepočteného počtu zaměstnanců celkovou stanovenou pracovní dobu bez svátků připadající na jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu v těch měsících, ve kterých činnost vykonával (viz poslední příklad). 
Za odpracované hodiny se pro účel výpočtů ročního průměrného přepočteného počtu považují: 
 skutečně odpracované hodiny (včetně hodin přesčasů)  
 hodiny čerpané dovolené (nikoli hodiny nečerpané proplacené dovolené) 
 hodiny za dobu, po kterou byl zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným a nebylo mu prvních 14 dnů poskytováno nemocenské, ale náhrada mzdy (včetně prvních 3 dnů pracovní neschopnosti) 
 hodiny dočasné pracovní neschopnosti, za kterou byly poskytovány dávky nemocenského pojištění 
 hodiny, za které náležely dávky nemocenského pojištění z důvodu ošetřování člena rodiny 
 hodiny překážek v práci na straně zaměstnavatele 
 hodiny překážek v práci na straně zaměstnance (ty, které jsou uvedeny v nařízení vlády 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek), za které náleží náhrady mzdy nebo platu 

 

odpracované hodiny všemi zaměstnanci zaměstnavatele 
stanovená pracovní doba bez svátků v roce 2016 

Příklad č. 208 - Roční průměrný přepočtený počet všech zaměstnanců – zaměstnavatel vznikl v průběhu roku 2016 
Zaměstnanci zaměstnavatele odpracovali v roce 2016 celkem 160 000 hodin v jedno-směnném pracovním režimu (40hodinová pracovní doba) a 50 000 hodin v nepře-tržitém pracovním režimu (37,5hodinová pracovní doba). Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců vypočteme jako podíl odpracovaných hodin pro každý pracovní režim zvlášť a fondu pracovní doby v roce 2016 bez svátků.  
160 000 : 2 016 = 79,36 
  50 000 : 1 890 = 26,45 
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2016 je 105,81. Povinný podíl tohoto zaměstnavatele je 4,23 osoby se zdravotním postižením.  
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Za rok 2016 lze povinný podíl plnit těmito třemi způsoby: 
 zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v pracovním poměru 
 náhradním plněním - odebíráním výrobků, služeb nebo zadáváním zakázek zaměstna-vatelům zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech (dodavatelé náhradního plnění)  
 odvodem do státního rozpočtu  
Stejným způsobem jako průměrný roční přepočtený počet všech zaměstnanců zaměstna-vatele, zjišťuje zaměstnavatel i průměrný roční přepočtený počet zaměstnaných osob se zdra-votním postižením. Zvlášť přitom počítá zaměstnance, kteří jsou osobami s těžším zdravotním postižením (osoby invalidní ve třetím stupni) a zvlášť ty, kteří jsou osobami se zdravotním postižením (osoby invalidní v prvním a druhém stupni, osoby zdravotně znevýhodněné a osoby, které byly posouzeny, že již invalidní nejsou). Důvodem je skutečnost, že dle ust. § 17 vyhlášky č. 518/2004 Sb. se pro účely výpočtů osoby s těžším zdravotním postižením zapo-čítávají třikrát.  
Situace, které při těchto výpočtech mohou nastat, jsou uvedeny v následujících příkladech:  

 

Příklad č. 209 - Roční výpočet průměrného přepočteného počtu všech zaměstnanců 
Zaměstnanci zaměstnavatele, který vznikl 1. 7. 2016, odpracovali celkem 160 000 hodin v jednosměnném pracovním režimu (40hodinová pracovní doba). Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců vypočteme jako podíl odpracovaných hodin a fondu pracovní doby bez svátků v těch měsících, ve kterých zaměstnavatel svoji činnost vykonával.   
Fond pracovní doby červenec  – prosinec 2016 = 19 (VII) + 23 (VIII) + 21 (IX) + 20 (X) + 21 (XI ) + 21 (XII) = 125 pracovních dni x 8 hodin = 1 000 hodin 
160 000 : 1 000 = 160,00 
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2016 je 160.  
Povinný podíl je 6,4 osoby se zdravotním postižením.  

Příklad č. 210 - Výpočet ročního průměrného přepočteného počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením 
Zaměstnanci, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, odpracovali v roce 2016 v jednosměnném pracovním režimu (40hodinová pracovní doba) 45 000 hodin.   
45 000 : 2 016 = 22,32 průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením  
Zaměstnanci, kteří jsou osobami s těžším zdravotním postižením, odpracovali v roce 2016 v jednosměnném pracovním režimu (40hodinová pracovní doba) 30 000 hodin.   
30 000 : 2 016 = 14,88 x 3 = 44,64 průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami s těžším zdravotním postižením  
Do povinného podílu si tento zaměstnavatel započte celkem 66,96 osoby se zdravotním postižením.  

§ 81 odst. 2 zákona č. 435/2004  Sb., o zaměstna-nosti 

§ 17 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstna-nosti 
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a postupem času slábne, až zaniká potřeba reakce na delikt. Stanovení lhůty pro zánik trest-nosti správního deliktu tedy na straně jedné představuje nepřekročitelný časový limit smě-řující vůči státu, který v takto určené lhůtě musí být připraven delikt potrestat, na straně druhé přináší právní jistotu delikventovi, že pokud se tak nestane, nárok státu na uplatnění státní moci zaniká. 
XXVII.10 Správní delikty zakotvené v zákoně o inspekci práce 
Zákon o inspekci práce zakotvuje jiné správní delikty (dle dikce užívaných právních předpisů bude dále používáno i zkrácené „správní delikty“) a přestupky do jednotlivých ustanovení, která jsou rozlišena dle předmětu zákonem chráněného zájmu. Jednotlivé skutkové podstaty přestupků, které v převážné většině korespondují i skutkovým podstatám správních deliktů, vždy odpovídají určité části zákoníku práce – pracovní doba, dovolená, náhrada mzdy apod. 
XXVII.10.1 Porušení povinností na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance 
Dle ust. § 10 a ust. § 23 zákona o inspekci práce se fyzická osoba dopustí přestupku a práv-nická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance tím, že poruší povinnosti vůči příslušným odborovým orgánům, radám zaměstnanců nebo zástupcům pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tyto povinnosti vyplývají z ust. § 62, § 277, § 279, § 280, § 287 a § 339 odst. 1 zákoníku práce, přičemž za tato porušení zákoníku práce lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.  
Od 1. 7. 2017 nabude účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Tento zákon sjednotí úpravu zániku odpovědnosti u přestupků a správních deliktů uplynutím času tak, že k zániku odpovědnosti  dojde tzv. promlčením, které je stanoveno v délce 1 roku, a pro přestupky (nově se přestupek bude jmenovat vše), u nichž je horní hranice výše pokuty stanovena alespoň na 100 000 Kč, v délce 3 let ode dne spáchání pře-stupku. V případě, že je promlčecí lhůta přerušena z důvodů uvedených v ust. § 32 odst. 2 citovaného zákona, začíná promlčecí doba nová, která činí 3 roky, a v případě přestupku, u něhož je horní hranice výše pokuty stanovena alespoň na 100 000 Kč, 5 let od jeho spá-chání. Zánik odpovědnosti za přestupky a správní delikty (od 1. 7. 2017 jen přestupky) spáchané do 30. 6. 2017 se bude posuzovat podle dosavadních předpisů, pokud nová úpra-va nebude pro účastníka řízení výhodnější.  
XXVII.10.2 Přestupky a správní delikty na úseku rovného zacházení 
Od 1. 7. 2017 nabude účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Tento zákon sjednotí úpravu zániku odpovědnosti u přestupků a správních deliktů uplynutím času tak, že k zániku odpovědnosti  dojde tzv. promlčením, které je stanoveno v délce 1 roku, a pro přestupky (nově se přestupek bude jmenovat vše), u nichž je horní hra-nice výše pokuty stanovena alespoň na 100 000 Kč, v délce 3 let ode dne spáchání přestup-ku. V případě, že je promlčecí lhůta přerušena z důvodů uvedených v ust. § 32 odst. 2 citovaného zákona, začíná promlčecí doba nová, která činí 3 roky, a v případě přestupku, u něhož je horní hranice výše pokuty stanovena alespoň na 100 000 Kč, 5 let od jeho spá-chání. Zánik odpovědnosti za přestupky a správní delikty (od 1. 7. 2017 jen přestupky) spáchané do 30. 6. 2017 se bude posuzovat podle dosavadních předpisů, pokud nová úpra-va nebude pro účastníka řízení výhodnější. 
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V oblasti pracovněprávních vztahů je třeba vycházet z ust. § 16 zákoníku práce, který zakotvu-je, že zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. Dané ustanovení zároveň zakotvuje pro pracovněprávní vztahy zákaz jakékoliv diskriminace a odkazuje na obecný předpis pro oblast diskriminace, kterým je zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskri-minací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012 Sb. Tento zákon obsahuje definice některých základních pojmů, jako jsou přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování apod. Antidiskriminační zákon se rov-něž věnuje situacím, za nichž je nerovné zacházení připuštěno. Obecně je možno kon-statovat, že o nerovné zacházení se nejedná, pokud je dán věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce nebo činnosti a uplatněné požadavky jsou této povaze přiměřené. 
Z antidiskriminačního zákona ve spojení s ust. § 16 zákoníku práce tak lze dovozovat, že za-městnanec má právo na takové zacházení, kdy s ním bude jednáno stejně jako se zaměstnanci ostatními, aby tak nedocházelo k diskriminaci z důvodů uvedených výše. Nelze tedy akcep-tovat, aby zaměstnavatel činil rozdíly v odměňování, pokud je např. u dvou zaměstnanců vykonávána stejná práce, či tito zaměstnanci vykonávají práci stejné hodnoty. Co se týká pů-sobnosti a možností daných orgánům inspekce práce, tyto mohou v rámci kontroly dodržo-vání pracovněprávních předpisů podrobit kontrole i posouzení dodržování zákazu diskrimi-nace v rámci pracovněprávních vztahů ve smyslu zákoníku práce i zákona o zaměstnanosti. 
V případě kontrolního zjištění spočívajícího v tom, že k diskriminačnímu jednání ze strany zaměstnavatele vůči zaměstnanci či více zaměstnancům dochází, může být zaměstnavatel sankcionován dle ust. § 11 a § 24 zákona o inspekci práce pokutou ve výši až 400 000 Kč, resp. 1 000 000 Kč. Podle přijaté novely zákona o inspekci práce došlo v těchto ustanoveních ke změnám v tom smyslu, že za skutkové podstaty v těchto ustanoveních odst. 1 písm. a), b), c) je možné uložit vyšší sankci. Je totiž nedůvodné, aby za porušení zákazu diskriminace nebo zajištění rovného zacházení podle ust. § 139 odst. 3 písm. a) a ust. § 140 odst. 4 písm. a) zákona o zaměstnanosti byla ukládána pokuta do 1 000 000 Kč, avšak za stejné protiprávní jednání se stejnou závažností (společenskou nebezpečností) byla podle zákona o inspekci práce ukládána pokuta do 400 000 Kč. Jestliže výkladově vycházíme ze skutečnosti, že zákon o zaměstnanosti se uplatňuje při přijímání zaměstnanců do práce, a v průběhu trvání pra-covněprávního vztahu, resp. při jeho ukončování, jde o porušení zákoníku práce, postižitelné podle zákona o inspekci práce, potom je neopodstatněné, že za diskriminaci či nerovnost při přijímání do práce může být uložena daleko vyšší pokuta než při takovémto protiprávním jednání v průběhu zaměstnání či při jeho skončení, například při propouštění. z tohoto důvo-du došlo ke sjednocení výše sankce v obou předpisech, kdy kontrolou dodržování zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce je zde nadán stejný správní orgán. 
V problematice diskriminace má své nezastupitelné postavení např. i Veřejný ochrance práv, který dle ust. § 1 odst. 5 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozděj-ších předpisů, vykonává působnost ve věcech práva na rovné zacházení a ochranou před diskriminací. Kancelář veřejného ochránce práv v rámci aplikace této činnosti mimo jiné poskytuje konzultační pomoc obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodu diskriminace, vydává doporučení k otázkám diskriminace a spolupracuje na vzá-jemné informovanosti mezi příslušnými evropskými subjekty. Zároveň má oprávnění podrobit přezkumu i postup a závěry orgánů inspekce práce v rámci kontroly zaměstnavatele, u něhož bylo kontrolováno možné porušení zákazu diskriminace, přičemž podatel podnětu není s výsledky provedené kontroly spokojen. 
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Je vhodné zde upozornit na skutečnost, že „zvýšení“ maximální výše pokuty nemůže mít zásadní vliv i na řízení (zahájená, či zahájená na základě výsledku kontrolu později), pokud nebyla do 31. 12. 2014 pravomocně skončena. Dle čl. 40 odst. 6 Listiny se totiž trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější. Toto základní pravidlo pro ukládání pokuty se uplatní i v oblasti správního trestání. I přesto, že pozdější úprava pro kontrolované osoby nebude příznivější a bude se jednat o jednání, kterého se dopustila za úpravy do 31. 12. 2014, nebude-li pravomocně řízení o takovém správním deliktu ukončeno do uve-deného data, nebude v kontextu uvedeného pravidla pro ukládání pokut postupováno při stanovení výše pokuty podle úpravy účinné od 1. 1. 2015 (v případě podání odvolání musí být pravomocně rozhodnuto i o něm), ale podle úpravy účinné do 31. 12. 2014, tedy pokuta bude ukládána v rozmezí 0 – 400 000 Kč. Uvedené platí i přes úpravu intertemporálních ustanovení. Tento naznačený princip se bude také týkat dalších změn v oblasti správního trestání (změny max. výše pokuty), jak jsou dále popsány níže. v oblasti nelegální práce a naznačeného prin-cipu je pak vše umocněno zmiňovaným Nálezem Ústavního soudu, který nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
XXVII.10.3 Přestupky a správní delikty na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 
Přestupky fyzické osoby a správní delikty právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr obsahují dvě skutkové podstaty. První z nich je naplněna tím, že dojde k porušení povinností stanove-ných zákoníkem práce pro postup zaměstnavatele při vzniku, změnách, nebo skončení pra-covního poměru, případně dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. v tomto ustanovení dochází s účinností od 1. 1. 2015 ke zvýšení současné sazby 300 000 Kč [zakotvené v ust. § 12 odst. 2 písm. a) a § 25 odst. 1 písm. a) zákona o inspekci práce] na 2 000 000 Kč, a to s ohledem na značnou obecnost skutkové podstaty, pod níž lze zařadit i velmi závažná porušení (např. nevydání potvrzení o zaměstnání vs. nevyplacení odstupného, neuvedení výpovědního důvodu nebo okamžité zrušení pracovního poměru, pro které není žádný uznatelný důvod). I zde bude platit již výše naznačené pravidlo obsažené v čl. 40 odst. 6 LZPS. 
K nejčastějšímu porušování zákoníku práce v daném případě dochází zejména za situace, kdy zaměstnavatel nevyplatí zaměstnanci při skončení pracovního poměru odstupné, což může mít další konsekvence např. v případě, že „propuštěný“ zaměstnanec požádá kraj-skou pobočku Úřadu práce o zprostředkování zaměstnání a zároveň o podporu v nezaměst-nanosti – v případě, že zaměstnavatel nevyplatil odstupné, krajská pobočka by měla zaměst-nanci vyplatit tzv. kompenzaci dle ust. § 44b zákona o zaměstnanosti, kterou pak bude opět požadovat po zaměstnavateli. Zaměstnavatel se tak při nevyplacení odstupného může velmi jednoduše dostat do situace, kdy po něm bude úřad práce vymáhat poskytnutou kompenzaci, bývalý zaměstnanec prostřednictvím soudu odstupné a zároveň dostane pokutu od orgánu inspekce práce. 
Orgány inspekce práce zároveň – ačkoli nemohou rozhodovat o platnosti či neplatnosti skončení pracovního poměru, mohou posuzovat, zda např. výpověď obsahuje všechny zákonné náležitosti uvedené v ust. § 50 odst. 4 zákoníku práce. Pokud by výpověď ze strany zaměstnavatele neobsahovala žádný konkrétní důvod, pro který byla dána, zcela jednoznačně by došlo k naplnění skutkové podstaty uvedeného přestupku nebo správního deliktu 
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při skončení pracovního poměru, za což by měla být uložena pokuta, ačkoli na platnosti tako-vé výpovědi by se bez rozhodnutí soudu (viz ust. § 72 zákoníku práce) nic nezměnilo. 
Mimo dále uvedeného uzavření pracovněprávního vztahu nesprávnou formou, tedy nikoli písemně, lze zákoník práce při uzavření pracovní smlouvy nebo některé dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr porušit tím, že nebude tento úkon obsahovat všechny náležitosti zákoníkem práce předvídané. Obdobně jako u platnosti skončení pracovního poměru by o případné neplatnosti právního jednání směřujícího k uzavření pracovněprávního vztahu musel rovněž rozhodnout (viz ust. § 19 a § 20 zákoníku práce) soud, ovšem orgány inspekce práce přesto mohou sankcionovat zaměstnavatele v případě, že takový právní úkon vykazuje obsahové vady (jako příklad lze uvést absenci některý z esenciálních náležitostí pracovní smlouvy – druh práce, místo výkonu práce a datum nástupu do zaměstnání). 
Druhá skutková podstata nadepsaného přestupku či správního deliktu byla do zákona o inspekci práce zakotvena s účinností od 1. 1. 2012. k jejímu naplnění dojde tím, že zaměst-navatel neuzavře se zaměstnancem pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti písemně, za což lze uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč. Toto porušení zákoníku práce je uvedeno zcela jednoznačně a není třeba k němu uvádět žádné příklady. Jedná se o vyčlenění konkrétního porušení zákoníku práce při vzniku pracovně-právního vztahu z původního obecného ustanovení, které v zákoně o inspekci práce zůstalo zachováno, jak je uvedeno výše, když důvodem tohoto vyčlenění bylo zvýšení možné sankce za toto konkrétní porušení. Ačkoli dle ust. § 20 zákoníku práce se nelze pro nedostatek formy uzavřeného pracovněprávního vztahu, u něhož bylo započato s plněním, domáhat neplat-nosti, na naplnění skutkové podstaty tohoto správního deliktu takové zhojení nebude mít vliv, jelikož došlo k ústnímu uzavření pracovněprávního vztahu v rozporu se zákoníkem práce. 
Zákon o inspekci práce zakotvuje od 1. 1. 2015 v ust. § 12 odst. 1 písm. c) a § 25 odst. 1 písm. c) novou skutkovou podstatu přestupku a správního deliktu. Tato spočívá v tom, že zaměstnavatel nezajistí, aby zaměstnanec nepřekročil zákoníkem práce stanovený rozsah práce konané na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Toto opatření je důsledkem toho, že byť ust. § 75 a § 76 zákoníku práce stanoví maximální možný rozsah práce, který lze konat na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, porušení těchto skutečností, resp. překročení maximálního rozsahu bylo obtížně postižitelné, resp. se vyskytovaly problémy při subsumaci takového jednání pod konkrétní skutkovou podstatu, neboť v zákoně o inspekci práce explicitní skutková podstata tohoto správního deliktu. Pokud k takovému porušení zákoníku práce dojde, je možné uložit maximální výši pokuty do 2 000 000 Kč, když tato výše pokuty vychází z toho, že se jedná o velmi frekventované porušení, sloužící často k zastírání výkonu nelegální práce. 
V souvislosti s nově zakotvenou možností, že pracovní poměr i dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr může s přivolením soudu zrušit za nezletilého zaměstnance mladšího 16 let i jeho zákonný zástupce, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví nezletilého zaměstnance, lze uvažovat i o tom, že by právně odpovědný v režimu zákona o inspekci práce za nezákonný postup v této věci mohl být i právě zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, za kterého takto právně jednal. 
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V této souvislosti je vhodné upozornit i na ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů, v němž je stanoveno, že Úřad provádí dozor nad dodržováním povinností sta-novených zákonem, tedy jakýmkoliv zákonem platným v právním řádu České republiky, nejen zákonem o ochraně osobních údajů, při zpracování osobních údajů.  
XXVIII.3 Působnost zákona o ochraně osobních údajů 
Působnost zákona o ochraně osobních údajů je upravena v jeho ustanovení § 3. Pro oblast pracovněprávních a mzdových vztahů není nezbytné vysvětlovat všechny odstavce tohoto ustanovení. Důležité je z něj upozornit na skutečnost, že zákon o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby. Zpracování osobních údajů pro praco-vněprávní a mzdové vztahy je totiž v zásadě uskutečňováno všemi těmito právními subjekty, a sice těmi, které mají své zaměstnance. Důležité je též zmínit, že zákon o ochraně osobních údajů se vztahuje na veškerá zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizo-vaně nebo jinými prostředky. To proto, že při zpracování osobních údajů pro personální účely, včetně vyplácení mezd a platů, dochází ke zpracování osobních údajů jak v listinné podobě, a to tehdy, když jsou takto v personálních útvarech vedeny nejrůznější datové soubory a evidence ohledně zaměstnanců, datové soubory, jich se týkající uspořádané v různých karto-tékách, pořadačích, včetně personálních spisů zaměstnanců systematicky uspořádaných, apod., tak automatizovaně, tj. zpracování osobních údajů prováděné v elektronické podobě, na výpočetní technice a na různých datových nosičích určených pro elektronickou podobu datových souborů. Při všech těchto způsobech zpracování osobních údajů je tudíž nezbytné dodržovat příslušná ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. 
XXVIII.4 Vymezení pojmů 
Pro zpracování osobních údajů je nezbytné znát a rozumět jednotlivým pojmům, se kterými zákon o ochraně osobních údajů pracuje, což platí i pro oblast pracovněprávních a mzdových vztahů. Proto je nezbytné je i v tomto pojednání vysvětlit. Tyto pojmy jsou pro účely zákona o ochraně osobních údajů definovány v ustanovení § 4 zákona o ochraně osobních údajů. Jsou jimi osobní údaj, citlivý údaj, anonymní údaj, subjekt údajů, zpracování osobních údajů, shromažďování osobních údajů, uchovávání osobních údajů, blokování osobních údajů, likvidace osobních údajů, správce, zpracovatel, zveřejněný osobní údaj, evidence nebo datový soubor osobních údajů, souhlas subjektu údajů a příjemce. 
XXVIII.4.1 Osobní údaj 
Osobní údaj je definován v ustanovení § 4 písm. a) zákona pro ochranu osobních údajů. Pro účely zákona o ochraně osobních údajů se rozumí osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů, subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psy-chickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Z uvedené definice je patrné, že osobním údajem může byt jakákoliv informace, ale pouze taková informace, která se týká subjektu údajů, který je buď touto informací či několika takovými informacemi určený, a tedy identifikovány, anebo jej lze pomocí této informace nebo těchto informací určit, respektive identifikovat. V praxi se zpravidla bude jednat o více těchto informací, které se budou týkat předmětného subjektu údajů. Přímo je subjekt údajů určený nebo určitelný především jménem, příjmením, adresou trvalého pobytu, přesněji připojením k těmto údajům jeho akademického titulu, pokud jej má, jeho data narození, nebo jeho rodného čísla a případně 
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dalších informací, které se ho týkají. Nepřímo je subjekt údajů určený nebo určitelný infor-macemi, které jej charakterizují, například popisují jej po stránce fyzické či fyziologické, vyjadřující jeho ekonomické aktivity, úspěchy, neúspěchy, zájmy, záliby, kulturní aktivity apod. V pracovněprávní a mzdové oblasti půjde především o přímou identifikaci uchazečů o zaměst-nání a zaměstnanců. Budou to jejich jména, příjmení, adresy trvalého pobytu, data narození, u zaměstnanců také jejich rodná čísla. U zaměstnanců k těmto informacím budou také připojovány informace o jejich nejvyšším ukončeném vzdělání, odborné kvalifikaci, délce praxe, průběhu zaměstnání, ukončení posledního zaměstnání, jazykové vybavenosti, znalosti práce s výpočetní technikou apod. Všechny tyto informace vztažené ke konkrétní fyzické osobě, tedy subjektu údajů, jsou jejími osobními údaji ve smyslu této definice pojmu „osobní údaj“.  
XXVIII.4.2 Citlivý údaj 
Definice citlivého údaje je zakotvena v ustanovení § 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. Pro účely zákona o ochraně osobních údajů se rozumí citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů. Citlivý údaj je tedy také osobním údajem, neboť naplňuje všechny znaky definice pojmu „osobní údaj“, ale jelikož případné zneužití citlivých údajů může znamenat pro subjekt údajů vyšší újmu než v případě zneužití osobního údaje, který není citlivým údajem, zákon o ochraně osobních údajů pro zpracování osobních údajů stanoví náročnější podmínky než v případě zpracování osobních údajů, které nejsou citlivými údaji. Z definice pojmu „citlivý údaj“ je mimo jiné zřejmé, že se v ní jedná o taxativní výčet informací o fyzické osobě, které jsou citlivým údajem. Pokud jde o oblast pracovněprávních vztahů je vhodné upozornit na tomto místě na ustanovení § 316 odst. 3 zákoníku práce, a to i přesto, že se v něm nejedná ve všech případech o citlivé údaje, které zakazuje zaměstnavateli vyžadovat od zaměstnance infor-mace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem uvedeným v ustanovení § 3 zákoníku práce, a výslovně stanoví, že zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace zejména o těhotenství, rodinných a majetkových poměrech, sexuální orientaci, původu, členství v odborové organizaci, členství v politických stranách nebo hnutích, příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti, trestněprávní bez-úhonnosti. Toto podle tohoto ustanovení zákoníku práce neplatí, s výjimkou informací o sexuální orientaci, původu, členství v odborové organizaci, členství v politických stranách nebo hnutích a příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti, jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přimě-řený, nebo v případech, kdy to stanoví zákoník práce nebo zvláštní právní předpis. Dále je v tomto ustanovení zákoníku práce stanoveno, že tyto informace nesmí zaměstnavatel získá-vat ani prostřednictvím třetích osob. Základními pracovněprávními vztahy podle ustanovení § 3 zákoníku práce jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích kona-ných mimo pracovní poměr.  
V této souvislosti je také vhodné zmínit ustanovení § 286 odst. 2 zákoníku práce, podle které-ho odborová organizace působí u zaměstnavatele a má právo jednat, jen jestliže je k tomu oprávněna podle stanov a alespoň 3 její členové jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru; kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy může za těchto podmínek jen odborová organizace nebo její organizační složka, která má právo jednat jménem odborové organizace. To proto, že v tomto případě je zaměstnavatel oprávněn se dozvědět jména těchto tří členů odborové organizace, kteří jsou jeho zaměstnanci, a skutečnost, že jsou jejími členy a mají 
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právo za ni jednat. Totéž platí i o dalších odborových organizacích, které působí u tohoto zaměstnavatele. Zaměstnavatel je tedy, pokud jde o ustanovení § 286 odst. 2 zákoníku práce, oprávněn v tomto rozsahu osobní údaje, mezi nimiž je i citlivý údaj vypovídající o členství těchto jeho zaměstnanců v předmětné odborové organizaci, zpracovávat.  
XXVIII.4.3 Anonymní údaj 
Pro účely zákona o ochraně osobních údajů se rozumí anonymním údajem takový údaj, který buď v původním tvaru, nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů. Tuto definici pojmu „anonymní údaj“ nalezneme v ustano-vení § 4 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů. V pracovněprávních a mzdových právních vztazích může mít tento pojem a jeho znalost význam například v případech, kdy se na základě osobních údajů subjektů údajů vytvářejí statistiky a v těchto statistikách jsou již uvedeny anonymní údaje. 
XXVIII.4.4 Subjekt údajů 
V ustanovení § 4 písm. d) zákona o ochraně osobních údajů je stanoveno, že pro účely zákona o ochraně osobních údajů se rozumí subjektem údajů fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Subjektem údajů v pracovněprávních a mzdových vztazích je především uchazeč o zaměstnání a zaměstnanec. 
XXVIII.4.5 Zpracování osobních údajů 
Ustanovení § 4 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů stanoví, že pro účely zákona o ochraně osobních údajů se rozumí zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky a že zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo po-změňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. Jedná se tu o demonstrativní čili příkladmý výčet činností prováděných systematicky správcem nebo zpracovatelem s osobními údaji subjektu údajů; v pracovněprávních vztazích, jak je uvedeno výše, to bude především uchazeč o zaměstnání a zaměstnanec, které jsou pro účely zákona o ochraně osobních údajů zpraco-váním osobních údajů.  
Pod pojmem „automatizovaně“ se rozumí systematická činnost prováděná s osobními údaji subjektu údajů na výpočetní technice, elektronicky, na internetu apod., a též vedení evidencí, datových souborů, či databází systematicky uspořádaných v elektronické podobě.  
Pod slovy „jinými prostředky“ se jedná o systematickou činnost s osobními údaji subjektu údajů, která není prováděna automatizovaně, nýbrž manuálně, a jedná se tak například o zpracování osobních údajů v různých kartotékách, pořadačích, evidencích a datových souborech či databázích vedených v listinné podobě, nikoliv elektronicky.  
V pracovně právních a mzdových právních vztazích se pak bude jednat o různé datové sou-bory a evidence vedené zaměstnavateli o uchazečích o zaměstnání a především o jejich zaměstnancích, systematicky uspořádané osobní spisy jednotlivých zaměstnanců, systema-ticky uspořádané mzdové výkazy, ale také například o systematicky upořádané účetní výkazy vztahující se k zaměstnancům apod., ať už jsou vedeny manuálně či elektronicky. 
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