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Milé kolegyně, vážení kolegové a všichni příznivci mzdové problematiky,

7. vydání této mzdové knihy je pro mne velká čest, radost, respekt k minulým 
i  stávajícím okolnostem a mnoho dalšího. Od první schůzky s panem Schmiedem, 
který stál s paní Renkou Klímovou u zrodu tohoto díla, se stalo mnoho významného. 
Jsem ráda, že si kniha našla svoje místo na Vašich stolech, byť byla vnímána zpočátku 
jako konkurenční dílo. Já si však slovo „konkurence“ do svého života nepřipouštím 
a věřím, že je místo pro všechny pracovité a tvůrčí bytosti na tomto světě.
Jsem srdcem mzdová účetní, to je obecně známo. Možná i Vám utkvěla Vaše první 
práce ve Vašem srdci jako mně, tak mi rozumíte. Možná tomu tak nebylo a Vy ještě 
hledáte. Vytrvejte na svojí cestě , držím Vám palečky.

Ucelené dílo o mzdách je nezbytnost každé mzdové účetní. Zatím to stále platí, 
chceme si dělat poznámky, přidávat záložky a je to takový psaný pomocník.

Co je novinkou roku 2019?
U nás je to zejména nový vzhled, který byl letos poprvé převeden do nástroje grafiků 
a vydavatelů tzv. Adobe InDesign, je čistší a na první pohled nepřehlédnutelný.
Stála jsem před otázkou, zda toto opravdu rozsáhle dílo znovu „nasázet“ nebo to celé 
vzdát. Nejsem z těch, kteří se vzdávají…Nicméně vím, že „NE“ řečené v pravou chvíli 
může být správnou směrovkou do budoucnosti.
Způsob tvorby díla v oblíbeném nástroji Word byl dále neprůchodný. Nebylo to jen 
o mně. Bylo to o mých kolegyních – grafičkách. Sazba díla není zrovna jednoduchý 
krok a pro nás účetní krok zcela neznámý. Děkuji upřímně naší Karolíně Maňáskové, 
že tuto výzvu nejen přijala, ale také dotáhla do vydání díla. Mnozí znáte její práci již 
z publikace tzv. malých daní, kterou „sází“ již několik let.

Děkuji našim věrným autorům, kteří odvedli skvělou práci. Věřím, že Vám informace 
budou pomocníkem do Vaší praxe roku 2019 a pomohou Vám vyřešit vše, co bude ve 
mzdové oblasti přicházet.

Kniha se stala naším věrným „dárkem“ všech účastníků našich mzdových konferencí.
Ta letošní konference se koná v Praze, my se na setkání s Vámi moc 
těšíme a průvodce tam bude i letos čekat na účastníky 
mzdové konference.  

Krásný rok 2019 všem…

P.
Pěva Čouková
zakladatelka a  Účetního Portálu
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I. Zákoník práce - pracovněprávní vztahy
I.1  Změny zákoníku práce v roce 2018 a očekávané změny 

v roce 2019
Přestože v roce 2018 byl zákoník práce (dále také jen „ZP“) dílčím způsobem přímo 
novelizován pouze jediným zákonem schváleným v  tomto kalendářním roce, a  to 
zákonem č. 181/2018 Sb., úzce zaměřeným na  problematiku výše minimální mzdy 
započítávané při stanovení náhrady za  ztrátu na  výdělku po  skončení pracovní 
neschopnosti nebo při uznání invalidity (tzv. „renty“) poškozeným osobám vedených 
v  evidenci uchazečů o  zaměstnání, došlo v  průběhu tohoto kalendářního roku 
v  pracovním kodexu i  k dalším zásadním věcným změnám v  souvislosti s  nabytím 
účinnosti jiných právních předpisů schválených již v roce 2017, především v oblasti 
nemocenského a  sociálního pojištění. Některé z  těchto změn se v  zákoníku práce 
promítly přímo v jednotlivých jeho ustanoveních (např. v ustanoveních upravujících 
návrat zaměstnanců na  původní práci a  pracoviště po  odpadnutí překážek v  práci, 
ochrannou dobu, překážky v práci, dovolenou či náhradu mzdy při dočasné pracovní 
neschopnosti), jiné změny s  instituty pracovního práva nepřímo souvisejí (např. 
zavedení nové dávky nemocenského pojištění - otcovské poporodní péče, rozšíření 
okruhu případů, kdy při zaměstnání malého rozsahu nebo na dohodu o provedení 
práce vznikne zaměstnanci nárok na  nemocenské, a  tudíž i  na náhradu příjmu 
v  době prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti, i  když v  příslušném 
kalendářním měsíci nebyl účasten nemocenského pojištění nebo zvýšení hranice 
rozhodného příjmu pro účast na  nemocenském pojištění, jakož i  úprava výše 
redukčních hranic pro stanovení náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti 
(karanténě) od  1. ledna 2019. Proto se také v  úvodu k  tomuto vydání publikace 
o  těchto změnách souhrnně zmíníme. Shrneme-li tyto změny v  pořadí, v  jakém 
jednotlivé novely právních předpisů týkající se přímo nebo nepřímo pracovněprávní 
úpravy zákoníku práce nabývaly postupně po 1. lednu 2018 účinnosti, lze je stručně 
charakterizovat takto:
1.  Zákon č. 148/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – účinnost 
od 1. února 2018

V zákoně o nemocenském pojištění (dále také jen „ZNP“) se především zavedla nová 
dávka otcovské poporodní péče („otcovská“), která náleží pojištěnci – otci dítěte 
po dobu až 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích, požádá-li o ni v době do 6 týdnů 
od narození dítěte. Omluvení nepřítomnosti zaměstnance v práci po dobu pobírání 
otcovské je řešeno v  rámci čerpání rodičovské dovolené podle § 196 ZP, kterou je 
zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout na  jeho žádost v  rozsahu, o  který 
požádá. Navíc čerpání rodičovské dovolené zaměstnancem v rozsahu doby, po kterou 
je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, poskytuje zaměstnanci 
stejné výhody i  zvýšenou pracovněprávní ochranu jako ženám na  mateřské 
dovolené (zejm. se tato doba považuje pro účely dovolené za výkon práce). Nicméně 
za poměrně krátkou dobu od zavedené otcovské, jakožto nové dávky nemocenského 
pojištění dospívá praxe i k jinému řešení při uvolňování zaměstnanců z práce po dobu 
její výplaty, a  to formou poskytování neplaceného pracovního volna. Taková praxe 
však neodpovídá záměru zákonodárce, neboť se tak – na rozdíl od čerpání rodičovské 
dovolené – snižuje pracopvněprávní ochrana zaměstnance a  ten zároveň ztrácí její 
výhody .V  §  192  odst.  1 ZP došlo v  souvislosti s  otcovskou k  legislativně-technické 
změně spočívající ve stanovení přednosti otcovské vedle některých dalších dávek 

I. Pracovněprávní vztahy



33Průvodce mzdovou problematikou

Mgr. Zdeněk Schmied

nemocenského pojištění před náhradou mzdy nebo platu podle tohoto ustanovení. 
Pro úplnost se uvádí, že výše označenou novelou zákona o nemocenském pojištění 
došlo také ke zvýšení nemocenské členů složek integrovaného záchranného systému 
(např. dobrovolných hasičů) na 100 % denního vyměřovacího základu, jestliže dočasná 
pracovní neschopnost vznikla v souvislosti s výkonem jejich činnosti. Tato změna se 
však nikterak nedotýká výše náhrady mzdy nebo platu poskytované zaměstnavatelem 
v prvních 14 dnech dočasné pracovní ne-schopnosti (karantény).
2.  Zákon č. 259/2017 Sb.*), kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném 

na  sociální zabezpečení a  příspěvku na  státní politiku zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, a další související zákony – účinnost jednotlivých 
změn, jejichž účinnost nastala po dni 1. lednu 2018, viz dále

 (*) pozn.: zákon byl novelizován zákonem č. 92/2018 Sb.)
Zákonem se mění mimo jiné i  zákon o  nemocenském pojištění, jde o  jeho 
tzv.  technickou novelu, jejíž níže uvedené změnyúzce souvisejí s  pracovněprávní 
úpravou poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny z  dohody podle §  192 až 
§ 194 ZP. Jedná se o tyto změny:
•  S účinností od 1. února 2018:
-  nárok na nemocenské i peněžitou pomoc v mateřství (PPM) u zaměstnání malého 

rozsahu a dohody o provedení práce (nový § 15a ZNP) vzniká i tehdy, jestliže ke 
vzniku dočasné pracovní neschopnosti (dále také jen „DPN“), karantény nebo 
nástupu na PPM došlo v měsíci, v němž sice nevznikla účast na nemocenském 
pojištění, ale účast na nemocenském pojištění trvala alespoň ve 3 kalendářních 
měsících bezprostředně před vznikem DPN nebo nástupem na PPM; to platí i pro 
náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody za dobu prvních 14 dnů trvání DPN 
nebo karantény);

–  vyloučení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce (§ 56 ZNP) – tento 
režim nebude stanovován při uznání DPN v  případech průvodce nezletilého 
dítěte (např. při jeho hospitalizaci v  lůžkovém zdravotnickém zařízení) a  při 
nesplnění podmínky pro přiznání PPM (tedy např. v situaci, kdy zaměstnankyně 
– pojištěnka, která nesplnila požadovanou dobu pojištění v  délce 270 dnů 
v  posledních dvou letech, bude uznána dočasně práce neschopnou na  dobu 
od počátku šestého týdne před očekávaným termínem porodu do konce šestého 
týdne po porodu) – v těchto dvou případech se tedy na zaměstnance nevztahuje 
ani povinnost stanovená v § 301a ZP;

–  potvrzení o  trvání a  ukončení DPN a  potřeby ošetřování (nový §  109a  ZNP) 
může po  skončení zaměstnání bývalý zaměstnanec předávat OSSZ nejen 
prostřednictvím posledního zaměstnavatele, ale nově také přímo (zaměstnavatel 
tedy již nemusí administrativně zajišťovat zasílání potvrzení o trvání DPN nebo 
rozhodnutí o jejím ukončení orgánu nemocenského pojištění a současně nemá 
ani povinnost oznamovat ukončení DPN bývalého zaměstnance jeho zdravotní 
pojišťovně);

–  výplata nemocenské v  poloviční výši (§ 110a ZNP) platí i  pro náhradu mzdy, 
jestliže vznik DPN je bezprostředním následkem opilosti, užívání drog, zaviněné 
účasti ve rvačce nebo úmyslného trestného činu nebo přestupku. Poloviční 
výši nemocenské lze vyplácet již při podezření (např. údaj lékaře na rozhodnutí 
o vzniku DPN, nyní pro zaměstnavatele III. díl „neschopenky“), druhou olovinu lze 
doplatit teprve při prokázání opaku (platí-li toto pravidlo pro nemocenské, lze 
postupovat stejně i při náhradě mzdy v prvním období DPN);

I. Pracovněprávní vztahy
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–  nová povinnost OSSZ (§ 116 nový odst. 7 ZNP) sdělovat zaměstnavateli na jeho 
žádost obdržení rozhodnutí o uznání DPN, rozhodnutí o ukončení DPN, potvrzení 
o trvání DPN; to platí i ohledně karantény. Zákonem č. 92/2018 Sb. – tzv. opravnou 
novelou zákona 259/2017 Sb. lze však splnění této povinnosti vyžadovat teprve 
ode dne zavedené elektronické neschopenky – tzv. „eNeschopenky“).

S účinností od  1. ledna 2019 by mělo dojít k  tzv. „elektronizaci neschopenek“ 
a  zavedení jednotného portálu ČSSZ s  elektronickým přístupem k  údajům 
o  DPN nebo karanténě pro zaměstnavatele na  základě dálkového přenosu dat. 
Zaměstnavatel bude poté odkázán při zajišťování výplaty náhrady mzdy, platu nebo 
odměny z dohody v prvních 14 dnech trvání DPN (karantény) již pouze na dálkový 
přístup k údajům o dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) svých zaměstnanců. 
Standardní III. díl „neschopenky“, stejně jako potvrzení o  trvání DPN či rozhodnutí 
o jejím ukončení, již zaměstnavatel v dosavadní písemné formě neobdrží (totéž platí 
pro karanténu). Bude tedy muset spoléhat na splnění povinnosti svého zaměstnance, 
který byl uznán DPN nebo jemuž byla nařízena karanténa, a  který je podle § 206 
odst. 1 a  2 ZP povinen svému zaměstnavateli nejen včas oznámit existenci této 
překážky v práci, ale také mu ji prokázat (pro tyto účely pojištěnec obdrží od  lékaře 
písemný doklad s údaji v rozsahu současně vydávané tzv. „legitimace dočasně práce 
neschopného“ – nyní díl II „neschopenky“). Všechny údaje týkající se DPN (karantény) 
si zaměstnavatel současně bude ověřovat v  dálkově přístupném portálu příslušné 
okresní správy sociálního zabezpečení. Je však třeba upozornit, že technická příprava 
na zahájení plného provozu systému „elektronických neschopenek“ není dokončena, 
a  proto byly podány návrhy na  odložení účinnosti tohoto systému o  jeden rok, 
popřípadě k 1. červenci 2019 formou první etapy). Bude záležet na prostupu návrhů 
legislativním procesem.

3.  Zákon č. 310/2017 Sb.*), kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., 
o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony – účinnost od 1. června 2018

 (*) pozn.: zákon byl novelizován zákonem č. 92/2018 Sb.)
•  V zákoně o  nemocenském pojištění byl zaveden institut dlouhodobé péče 

a  vedle ošetřovného nová dávka nemocenského pojištění – dlouhodobé 
ošetřovné. Podmínky vzniku nároku na  dlouhodobé ošetřovné a  na jeho 
výplatu jsou stanoveny v § 41a až § 41d ZoNP. Podpůrčí doba u dlouhodobého 
ošetřovného trvá nejdéle 90 kalendářních dnů (viz § 41e ZoNP) a  jeho výše 
(60  % denního vyměřovacího základu) je upravena v  §  41f ZoNP. Posuzování 
zdravotního stavu pro účely poskytování dlouhodobého ošetřovného stanoví 
§ 72a až § 72g ZoNP.

•  V zákoníku práce se nový institut dlouhodobé péče promítl v § 47, § 53 odst. 1, 
§ 191a, § 192 odst. 1, § 216 odst. 2 a § 219 odst. 1 ZP takto:

–  V § 47 ZP se rozšiřuje okruh překážek v práci na straně zaměstnance, po  jejichž 
odpadnutí je zaměstnavatel povinnen zařadit jej na  původní práci a  pracoviště 
nově též po  skončení doby poskytování dlouhodobé péče v  případech podle 
zákona o nemocenském pojištění se souhlasem zaměstnavatele podle § 191a ZP, 
nebo po skončení doby ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena 
domácnosti v  případech podle zákona o  nemocenském pojištění a  doby péče 
o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění.

–  Stejně tak v § 53 ZP se doplňuje zákaz výpovědi též na dobu, kdy zaměstnanec 
poskytuje dlouhodobou péči v případech podle § 41a a § 41c ZoNP se souhlasem 

I. Pracovněprávní vztahy
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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 trojstranný právní vztah mezi agenturou práce, 
zaměstnancem a uživatelem. 

IX.1 Právní úprava
Úpravu agenturního zaměstnávání nalezneme především v zákoně č. 435/2004 Sb., 
o  zaměstnanosti, 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 
prostřednictvím 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 předpisem 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 ZoZam (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 pracovněprávním 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 zaměstnání zprostředkováno, nesmí být požadována žádná úhrada, 
a to přímá ani nepřímá (srážky ze mzdy nebo z jiné odměny poskytované za vykonanou 
práci agenturnímu zaměstnanci).

§ 14 odst. 1
ZoZam

§ 58 ZoZam
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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  povolení ke  zprostředkování 
zaměstnání u Ministerstva práce a sociálních věcí. S účinností od 1. 1. 2012 byl do ZP 
včleněn § 43a, který znovu zavedl možnost zaměstnavatelů dočasně přidělovat své 
zaměstnance k jinému zaměstnavateli, a to za splnění následujících 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 ZP,
•  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 zaměstnance 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 ZP 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, 
§  60a a  §  60b ZoZam, 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. Jedna fyzická osoba může být odpovědným zástupcem pouze 
jedné agentury práce.

§ 43a ZP

§ 60, § 60a
a § 60b ZoZam
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X. Odměňování
X.1 Pojem mzda a plat
Mzda a  plat se poskytují podle složitosti, odpovědnosti a  namáhavosti, podle 
obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a  dosahovaných pracovních 
výsledků.
Z pohledu mzdového účetnictví jsou však za mzdu považovány všechny složky mzdy, 
které podléhají dani z příjmů a jsou zaměstnanci zúčtovány (náhrady mzdy, odstupné, 
odchodné, odbytné, odměna za  pracovní pohotovost atd.) Některé příjmy, které 
zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům, jsou osvobozeny od  daně z  příjmů 
(např. naturální příspěvek na závodní stravování), z některých není odváděno pojistné 
na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (např. náhrada za ztrátu na výdělku při 
vzniku pracovního úrazu, odstupné atd.), anebo není pojistné na sociální zabezpečení 
odváděno z důvodu, že nevznikla účast na nemocenském pojištění, nebo v případě 
zdravotního pojištění se pojistné neplatí proto, že se zaměstnanec odhlásil ze 
zdravotního pojištění z  důvodu, že vykonává práci dlouhodobě v  cizině mimo EU 
(doba delší než 6 měsíců) a je nadále vyplácen zaměstnavatelem v ČR a je po celou 
dobu odhlášení z českého systému pojištěn komerčně pro účely léčebných výloh. Je 
proto vždy nutné „mzdu“ posuzovat podle účelu, k němuž je zjišťována.

X.1.1 Mzda
Pod pojmem mzda rozumíme peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty 
(naturální forma mzdy) poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. 
Za mzdu se nepovažují plnění poskytovaná podle zvláštních předpisů v souvislosti se 
zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, , výnosy z kapitálových podílů nebo 
obligací a odměna za pracovní pohotovost.
Od pojmu mzda je nutné odlišovat pojem „mzdové prostředky“. Obsah mzdových 
prostředků vymezuje § 2 vyhlášky č. 58/1991 Sb., o  vymezení obsahu mzdových 
prostředků. Mzdovými prostředky jsou prostředky, kterých používají organizace 
k odměňování práce nebo které vynakládají v přímé souvislosti s pracovní a obdobnou 
činností fyzických osob na základě jejich právního vztahu k organizaci. Do mzdových 
prostředků (nákladů) patří i  náhrada mzdy za  dobu prvních 14  kalendářních dnů 
dočasné pracovní neschopnosti. Z hlediska ekonomických rozborů organizace a též 
pro účely statistických šetření je však třeba upozornit na to, že pro tyto účely je nutné 
náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti vyloučit a  postupovat přesně 
podle metodiky k  vyplňování výkazu, aby nedošlo ke zkreslování výše průměrné 
mzdy za organizaci.

X.1.2 Plat
Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je
a) stát,
b) územní samosprávný celek,
c) státní fond,
d)  příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost 

jsou plně zabezpečovány z  příspěvku na  provoz poskytovaného z  rozpočtu 
zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů,

e)  školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 
krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona,

§ 109 až
§ 144 ZP

§ 109 odst. 4
ZP

§ 109 odst. 2
ZP

§ 2 Vyhlášky 
č. 58/1991 Sb.,

o vymezení 
obsahu 

mzdových 
prostředků

§ 109 odst. 3
ZP

X. Odměňování
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f )  regionální rada regionu soudržnosti
s výjimkou peněžitého plnění poskytovaného občanům cizích států s místem výkonu 
práce mimo území České republiky.

X.2 Platový a mzdový výměr
Před uzavřením pracovně právního vztahu, zpravidla pracovního poměru, musí 
zaměstnavatel shromáždit příslušné osobní doklady o budoucím zaměstnanci, které 
se zakládají do  osobního spisu zaměstnance. Před zahájením výkonu práce musí 
zaměstnavatel vyhotovit pracovní smlouvu a  v nepodnikatelské sféře též platový 
výměr, nejde-li o smluvní mzdu.
Zaměstnavatel podnikatelské sféry může mzdu se zaměstnancem sjednat nebo může 
mzdu určit jednostranně mzdovým výměrem nebo mzdovým předpisem. Mzda může 
být sjednána v pracovní smlouvě, v kolektivní smlouvě nebo ve smlouvě o mzdě.
Pro všechny zaměstnavatele je zakotvena povinnost (viz § 37 ZP) do jednoho měsíce 
po  vzniku pracovního poměru písemně informovat zaměstnance o  mzdě, způsobu 
odměňování, splatnosti mzdy, termínu výplaty, místu a  způsobu vyplácení mzdy, 
pokud tyto údaje nejsou uvedeny v pracovní smlouvě.
V § 123 odst. 6 ZP je uvedeno, že vládním nařízením se stanoví podmínky pro zařazení 
zaměstnance do platových  tříd, kvalifikační předpoklady vzdělání, způsob zařazování 
zaměstnanců do  platových tříd, podmínky pro určení započitatelné praxe, zvláštní 
způsob zařazení zaměstnance do platové třídy a určení platového tarifu.

Vzor č. 1 - Platový výměr:
Platový výměr

(pro zaměstnance, u nichž zaměstnavatel nemůže použít zvláštní způsob pro zařazení do platové třídy
 a platového stupně)

Titul, jméno, příjmení:  ……………………….
Datum narození:  ………………………
Datum vystavení:  ………………………
S účinností od . . . . . . . . . Vám byly stanoveny podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,ve znění 
pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, tyto platové náležitosti:
Váš plat se skládá při zařazení do funkce . . . . . . . . . . . . . 
v platové třídě . . . . . . . . . . . , odpovídající výkonu nejnáročnější práce stanovené Vaší pracovní smlouvou 
v . . . . . . . platovém stupni, stanoveným rozhodnou dobou započitatelné praxe . . . .. . . roků a dnů . . . . . . .  
z platového tarifu ve výši . . . . . . . . . . Kč měsíčně,
a) z osobního příplatku ve výši  . . . . . . . . . . Kč měsíčně,
b) ze zvláštního příplatku ve výši . . . . . . . . Kč měsíčně.
Celkem Váš plat činí při pracovním úvazku 40 hodin týdně  . . . . . . . . . . . . . Kč měsíčně.
Při kratší pracovní době . . . . hodin a . . . . minut týdně činí Váš plat . . . . . . Kč měsíčně.
Termín výplaty platu je uveden v Platovém řádu organizace.
     JUDr. Boleslav Houška
    ředitel pracovně právního a mzdového odboru
Převzal(a) dne:   . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis zaměstnance:   . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 113 odst. 4
a § 136 ZP

§ 123 odst. 6
ZP

X. Odměňování
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Vzor č. 2 - Mzdový výměr:
Mzdový výměr

Titul, jméno, příjmení:  ………………………
Datum narození:  ………………………
Datum vystavení:  ………………………
Na základě sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě ze dne . . . . . . . . . . .
funkce: mzdová účetní
se Vám stanoví základní mzda ve výši . . . . . . . . . . . Kč měsíčně při 40 hodinách týdně
s účinností od . . . . . . . . . . .
K této základní mzdě Vám mohou být poskytovány prémie a odměny, případně další mzdové náležitosti 
(příplatky za práci přesčas, za práci v sobotu a v neděli apod.) podle Mzdového řádu organizace  
ze dne . . . . . . . . . . . .
Tímto mzdovým výměrem pozbývá platnosti Váš dosavadní mzdový výměr ze dne . . . . . .
         Ing. Jiří Sedliský
      personální ředitel
Převzal(a) dne:   . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis zaměstnance:   . . . . . . . . . . . . . . . . .

X.3 Mzdový list
Po vstupu zaměstnance do  zaměstnání musí být každému zaměstnanci založen 
mzdový list, a  to bez  ohledu na  formu pracovněprávního vztahu. V  současné době 
každý mzdový software nabízí jako jednu z  výstupních informací „mzdový list 
zaměstnance“, který se zpracovává vždy od  počátku roku, případně od  vstupu 
zaměstnance do zaměstnání. S ohledem na tuto skutečnost se považuje povinnost 
za splněnou, pokud jsou matriční data o zaměstnanci vložena do počítače a pokud 
uživatelský software umožňuje kdykoliv mzdový list vytisknout.
Povinné náležitosti mzdového listu stanoví v § 38j ZDP, ve znění pozdějších předpisů. 
Další náležitosti mzdového listu nejsou povinné, ale jejich účelnost lze dovodit ze 
zákonů upravujících pojištění na  sociální zabezpečení, a  to zákona č.  582/1991  Sb., 
o  organizaci a  provádění sociálního zabezpečení (dále jen zákon č. 582/1991 Sb.) 
a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti (dále jen zákon č. 589/1992 Sb.). Další náležitosti lze dovodit 
ze zákonů upravujících zdravotní pojištění, a to zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném 
na veřejné zdravotní pojištění (dále jen zákon č. 592/1992 Sb.), dále zákona č. 48/1997 
Sb., o  veřejném zdravotním pojištění (dále jen zákona č.  48/1997  Sb.) a  zákona 
o  nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. (dále jen zákon č. 187/2006 Sb.) a  také 
z úpravy výpočtu průměrného výdělku pro pracovně právní účely (§ 351 a násl. ZP).
Mzdový list musí obsahovat:
a)  poplatníkovo jméno i dřívější,
b)  rodné číslo, a  u daňového nerezidenta datum narození, číslo a  typ dokladu 

prokazujícího jeho totožnost a kód státu, který tento doklad vydal, identifikaci 
pro daňové účely ve státu daňové rezidence a  kód státu, jehož je daňovým 
rezidentem,

c)  bydliště, a  u poplatníka uvedeného v  § 2 odst. 3 bydliště ve státě, jehož je 
daňovým rezidentem,

§ 38j ZDP

X. Odměňování
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XVI. Daň z příjmů ze závislé činnosti
XVI.1 Příjmy ze závislé činnosti
XVI.1.1 Vymezení příjmů ze závislé činnosti
V systému pěti jednotlivých zdrojů příjmů fyzických osob vymezených v ustanoveních 
§ 6 až § 10 ZDP, v  platném znění mají právě příjmy ze závislé činnosti před všemi 
ostatními příjmy přednostní postavení. V případě pochybností, pod který z paragrafů 
některé příjmy zařadit, je nutné rozhodnout, zda se v  konkrétním posuzovaném 
případě jedná či nejedná o příjmy ze závislé činnosti. Teprve v případě, že se o příjmy 
ze závislé činnosti (§ 6 zákona) s  jistotou nejedná, lze je podle jejich převažujícího 
charakteru zařadit do  některého z  ostatních čtyř zdrojů (uvedených v  jednom 
z paragrafů 7 až 10 zákona) se všemi důsledky pro ten který druh příjmů, vyplývajícími 
z daňových i dalších předpisů.
Příjmy ze závislé činnosti jsou strukturovány následovně:
a) plnění v podobě
 1.  příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo 

členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce 
pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce,

 2. funkčního požitku,
b) příjmy za práci
 1. člena družstva,
 2. společníka společnosti s ručením omezeným,
 3. komanditisty komanditní společnosti,
c) odměny
 1. člena orgánu právnické osoby,
 2. likvidátora,
d) příjmy 
  plynoucí v  souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem 

činnosti, ze které plynou příjmy podle písmen a) až c), bez  ohledu na  to, zda 
plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává činnost, ze které plyne příjem ze 
závislé činnosti, nebo od plátce, u kterého poplatník tuto činnost nevykonává.

Poznámka 
Ke změně v § 6 odst. 1 písm. c) ZDP: Již od roku 2014 v důsledku platnosti nového 
občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) odpadá nutnost rozlišovat mezi osobou, která je 
přímo orgánem právnické osoby (např. jednatel) a osobou, která je jen členem orgánu 
právnické osoby (např. předseda představenstva). Podle ustanovení § 152 NOZ orgány 
právnické osoby tvoří orgány o jednom členu (individuální) nebo o více členech (kolektivní) 
a jde vždy o „členy voleného orgánu“ (legislativní zkratka pro všechny fyzické osoby 
působící v orgánech právnických osob). Odměny všech těchto osob jsou vždy zahrnuty 
v § 6 odst. 1 písm. c) bod 1. ZDP.

Protože zákonné vymezení pojmu „závislá činnost“ na základě pouhého kritéria „plnění 
příkazů plátce“ není schopno postihnout všechny reálné a v praxi se vyskytující případy, 
ministerstvo financí pro podporu zajištění jednotné aplikace ustanovení § 6 odst. 1 
a  2 zákona vydalo Pokyn D-285 (Finanční zpravodaj č.  9/1/2005), který rámcově 

§ 6 odst. 1, 2, 3
ZDP

§ 6 odst. 1
ZDP
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vymezuje znaky pro stanovení správného způsobu zdanění příjmů v  případech 
uzavřených a nepřesně (je na místě podotknout, že mnohdy účelově) formulovaných 
obchodněprávních a  občanskoprávních vztahů. Podstatným a  základním rysem 
závislé činnosti je skutečnost, že není vykonávána zcela nezávisle, tzn. pod vlastním 
jménem, na vlastní účet a s vlastní odpovědností poplatníka. Vymezení pojmu „závislá 
činnost“ totiž nelze zúžit pouze na  činnost vykonávanou podle příslušných příkazů 
a pokynů, nýbrž se musí jednat o činnost skutečně závislou na osobě plátce. Meritum 
tohoto pokynu vychází z platné právní úpravy a z příslušných rozsudků vynesených 
Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem.
Pod písmenem a) 
jde především o příjmy ze vztahů podle zákoníku práce (pracovní poměry, dohody 
o  pracovní činnosti i  dohody o  provedení práce), příjmy ze služebního poměru 
(zejména příjmy vojáků, policistů, celníků a úředníků ve služebním poměru), příjmy 
žáků středních odborných učilišť a  středních škol dosahované  podle školského 
zákona (nejde o pracovní poměr, ale o výkon práce podle § 65 ŠZ, a odměnu podle 
§ 122 odst. 1 téhož zákona), příjmy pečovatelů, vězňů apod.
V praxi tedy ani nemusí jít vždy o klasický a nejčastěji využívaný pracovněprávní vztah 
podle zákoníku práce. Pokud ale právní vztah mezi plátcem a poplatníkem vykazuje 
některé z  jeho charakteristických znaků (např. poplatník pracuje podle konkrétních 
dispozic plátce, je povinen respektovat jeho pracovní dobu, využívá jeho prostory, 
používá jeho nástroje nebo nářadí, ochranné pracovní prostředky, je plátcem 
proškolen, apod.), i pak jde o příjem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. a) ZDP. 
Může jít i o příjmy na základě některých smluv podle občanského zákoníku, které se 
většinou snaží zastírat skutečný právní stav s cílem plátce „nevyrábět“ si nákladnější 
zaměstnance, eliminovat tak jejich vyšší cenu práce a  vyhnout se komplikacím 
na  straně zaměstnavatele, vyplývajících ze zákoníku práce (výpovědní lhůty, nárok 
na dovolenou, na odstupné, na zaručenou mzdu,ale  apod.).
Funkční požitky (§ 6 odst. 1 písm. a) bod 2 ZDP) představují celou škálu různých příjmů 
v souvislosti se současným nebo dřívějším výkonem funkce, počínaje funkčními platy 
členů vlády, poslanců zákonodárného sboru a  vedoucích ústředních orgánů státní 
správy, přes odměny za výkon funkce v orgánech obcí, až po odměny za výkon funkce 
ve spolcích a  zájmových sdruženích, odborových organizacích, komorách a  jiných 
orgánech nebo institucích, výkon funkce správce konkurzní podstaty jmenovaného 
konkurzním soudem atd. Funkční požitky se zdaňují stejně jako příjmy ze závislé 
činnosti z  pracovněprávních poměrů. Za  funkční požitky se ale nepovažují příjmy 
znalců a tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů a rozhodců, vykonávajících 
činnost podle zvláštních předpisů (např. zákon o  znalcích a  tlumočnících, zákon 
o rozhodčím řízení, vyhláška o odměně zprostředkovatelů a rozhodců apod.).
Pod písmenem b)
jde o  příjmy za  práci členů družstev, společníků společností s  ručením omezeným 
a komanditistů komanditních společností, i když nejsou při výkonu práce pro družstvo 
nebo společnost povinni dbát příkazu osob pověřených družstvem nebo společností 
(obchodní korporací).
Pod písmenem c)
zákon vymezuje specifické příjmy - odměny členů statutárních orgánů právnických 
osob (např. odměny členů představenstev a  dozorčích rad akciových společností, 
odměny jednatelů (u nich nejde o pracovněprávní, ale o společenskoprávní vztah). 
Dále jsou do této kategorie zařazeny i příjmy likvidátorů, bez ohledu na to, z jakého 
právního vztahu jejich příjmy za činnost likvidátora plynou.
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I tyto příjmy podléhají pojistnému nejen zdravotnímu, ale i sociálnímu - více kapitoly 
XIX. Zdravotní pojištění a XX. Sociální pojištění. U daňových nerezidentů (§ 2 odst. 3 
zákona) se z těchto odměn vybírá konečná srážková daň a to ze základu zvýšeného 
o  sazbu povinného pojistného zaměstnavatele odpovídající tuzemské sazbě 34 %, 
bez ohledu na to, zda, kde a kolik pojistného je skutečně odváděno (základem daně 
je tedy tzv. superhrubá mzda i v roce 2019, přestože daňová praxe již počítala s jejím 
zrušením a s návratem ke klasické hrubé mzdě).
Pod písmenem d)
je uvedena poslední, a  to různorodá skupina příjmů ze závislé činnosti, plynoucí 
poplatníkům v  souvislosti se současným, budoucím nebo i  dřívějším výkonem 
činnosti, ze které plyne příjem podle § 6 odst. 1 písm. a) až c) zákona bez  ohledu 
na  skutečnost, zda u  plátce poplatník závislou činnost vykonává, vykonával nebo 
teprve bude vykonávat. Jde například o  proplácení tzv. rent (náhrad za  ztrátu 
na výdělku) pojišťovnou nebo zaměstnavatelem, náhrady mzdy při výkonu občanských 
povinností a jiných úkonů ve veřejném zájmu, plnění poskytovaná zaměstnavatelem 
z FKSP, sociálního fondu, z nedaňových nákladů (výdajů), nebo ze zisku po zdanění, 
příjmy poplatníků související s budoucím zaměstnáním (např. podnikové stipendium, 
náborové příspěvky podmíněné následným nástupem do  zaměstnání, motivační 
příspěvky, doplatky příjmů po skončení zaměstnání nebo různá plnění ve prospěch 
již nepracujících důchodců apod.) Patří sem také příjmy pěstounů vyplácené úřadem 
práce.

XVI.1.2 Formy příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
XVI.1.2.1 Příjem zaměstnance - cena obvyklá

Za příjmy ze závislé činnosti se podle § 6 odst. 3 ZDP považují všechny příjmy dosažené 
nebo obdržené poplatníkem v souvislosti s výkonem této činnosti u plátce, bez ohledu 
na to, zda jde o přímé proplacení v penězích nebo jde o formu připsání poplatníkovi 
k dobru (zaměstnanec má právo s těmito svými příjmy disponovat), zda jsou příjmy 
vypláceny pravidelně či nepravidelně nebo jednorázově, zda je obdrží poplatník nebo 
jiná osoba, na kterou přešlo příslušné právo (např. v případě úmrtí poplatníka), zda jde 
o plnění v penězích nebo i v nepeněžní formě, anebo zda jde o výplatu v české měně 
či v  měně zahraniční. Příjmem se rozumí i  částka, o  kterou je úhrada zaměstnance 
zaměstnavateli za poskytnutá plnění nižší, než je cena:
a) určená podle zákona o oceňování majetku nebo cena účtovaná jiným osobám,
b)  stanovená při poskytnutí motorového vozidla k  používání pro služební 

i soukromé účely jako 1 % ze vstupní ceny vozidla při splnění dalších podmínek.
Použití obvyklé ceny při stanovení zdanitelných příjmů není nutné pouze v případě 
prodeje jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo 
komoru, nebo bytu nebo rodinného domu, pokud měl zaměstnanec v  této bytové 
potřebě bydliště nejméně 2 roky bezprostředně před jejím nabytím koupí.
Některé zdanitelné příjmy mohou spočívat i  v jiné formě plnění zaměstnavatele 
za  zaměstnance, může jít například o  dobrovolné připojištění zaměstnanců, 
neosvobozený příspěvek na penzijní připojištění nebo spoření, na  životní pojištění, 
o hodnotu přechodného ubytování nad osvobozený limit apod.
Zdanitelným příjmem zaměstnance se rozumí i  nepeněžní plnění zaměstnavatele 
v podobě nejrůznějších neosvobozených benefitů (převážně § 6 odst. 9 písm. d) ZDP) 
poskytnutých pro rodinné příslušníky zaměstnance z  FKSP (ze sociálního fondu, 
z nedaňových nákladů nebo ze zdaněného zisku), ve formě zboží nebo služby (viz. 
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XVII. Doplňkové důchodové systémy
XVII.1 Pilíře důchodového systému v ČR
Základní důchodový systém v  ČR představuje důchodové pojištění podle zákona 
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jako I. pilíř důchodového zabezpečení. Tento 
základní důchodový systém lze charakterizovat jako všeobecný, povinný a  státní 
a  poskytují se z  něho při splnění stanovených podmínek důchody, a  to důchody 
přímé (důchody starobní a invalidní; tyto důchody se vypočítávají v závislosti na délce 
doby důchodového pojištění z výdělků dosažených v rozhodném období) a důchody 
odvozené (důchody vdovské, vdovecké a  sirotčí; tyto pozůstalostní důchody se 
vypočítávají z důchodu zemřelé osoby). Výdaje na důchodové pojištění jsou součástí 
státních výdajů. Důchodové pojištění je podrobně popsáno v kapitole XXIII. 
Na základní důchodový systém navazují doplňkové důchodové systémy jako další 
pilíře důchodového zabezpečení, jejichž účelem je doplnit příjmy ze základního 
důchodového systému, popřípadě i  jiné příjmy v  době, kdy pojištěnci zpravidla 
ukončují svou ekonomickou aktivitu, tj. především v  návaznosti na  dovršení 
stanoveného věku nebo přiznání starobního důchodu, popřípadě invalidního 
důchodu. V ČR je tímto doplňkovým důchodovým systémem v rámci III. pilíře od roku 
1994 penzijní připojištění se státním příspěvkem. Další etapu rozvoje doplňkových 
důchodových systémů představuje 1. leden 2013, od kdy je v rámci III. pilíře účinný 
zákon zavádějící další doplňkový důchodový systém, tj. doplňkové penzijní spoření. 
V roce 2011 byl s účinností od 1. ledna 2013 zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém 
spoření, zaveden ještě další doplňkový důchodový systém, a  to důchodové 
spoření. Důchodové spoření však bylo od  roku 2016 ukončeno (na základě zákonů 
č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, a č. 377/2015 Sb., kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření). 

XVII.2 Přehled doplňkových důchodových systémů
V ČR jsou celkem dva doplňkové důchodové systémy. Předně se jedná o  penzijní 
připojištění podle zákona č. 42/1994 Sb., o  penzijním připojištění se státním 
příspěvkem, které nebylo zrušeno, avšak stalo se uzavřeným systémem, neboť 
do  něho nemohou již vstupovat noví účastníci. Penzijní připojištění se státním 
příspěvkem spadá svým pojetím do III. pilíře.
Od roku 2013 je zaveden další doplňkový důchodový systém, a  to doplňkové 
penzijní spoření na  základě zákona č. 427/2011 Sb. , o  doplňkovém spoření, jako 
III. pilíř. Doplňkové penzijní spoření ani penzijní připojištění nemají v  ČR charakter 
zaměstnaneckého důchodového připojištění (které představuje tzv. II. pilíř), avšak 
zaměstnavatelé se mohou podílet na doplňkovém penzijním spoření a na penzijním 
připojištění svých zaměstnanců tím, že za  ně platí penzijní společnosti plně nebo 
zčásti příspěvky. Doplňkové penzijní spoření a  penzijní připojištění jsou daňově 
zvýhodňována. Pro doplňkové důchodové systémy v  ČR je společné to, že jsou 
dobrovolné a  různou formou (daňové úlevy a  poskytování státních příspěvků ve 
prospěch účastníků) podporovány státem, avšak dávky poskytované z těchto systémů 
nejsou státem garantovány. Instituce doplňkových důchodových systémů, tj. penzijní 
společnosti, mají charakter finančních institucí (penzijní společnost má formu akciové 
společnosti a  musí mít povolení k  činnosti udělené Českou národní bankou), jejich 
finanční aktivity jsou vymezeny zákony (např. jsou stanoveny způsoby investování 
v zájmu bezpečnosti investic a rozložení rizik) a jsou pod dohledem ze strany České 
národní banky a podléhají dále státnímu dozoru, který vykonává Ministerstvo financí. 
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XVII.3 Doplňkové penzijní spoření
XVII.3.1 Definice doplňkového penzijního spoření
Doplňkové penzijní spoření je v  zákoně č. 427/2011 Sb., o  doplňkovém penzijním 
spoření, definováno jako shromažďování a  umisťování prostředků účastníka, 
příspěvků placených za  účastníka jeho zaměstnavatelem a  státních příspěvků 
do účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností a vyplácení dávek. 
Obecně se dá konstatovat, že doplňkové penzijní spoření vychází z pojetí dosavadního 
penzijního připojištění se státním příspěvkem, které fakticky od roku 2013 nahrazuje, 
neboť po 30. listopadu 2012 již není možné uzavřít smlouvu o penzijním připojištění.

XVII.3.2 Účast na doplňkovém penzijním spoření
Účastníkem může být osoba starší 18 let, která uzavřela s penzijní společností smlouvu 
o  doplňkovém penzijním spoření. Horní věkový limit pro uzavření smlouvy 
o doplňkovém penzijním spoření stanoven není; tuto smlouvu však nemůže uzavřít 
účastník penzijního připojištění. Účast na  doplňkovém penzijním spoření je 
dobrovolná; účastník též může kdykoliv smlouvu o  doplňkovém penzijním spoření 
vypovědět. Doplňkového penzijního spoření se může účastnit i  osoba, která není 
účastna důchodového pojištění nebo není výdělečně činná. 
Doplňkové penzijní spoření může zaniknout jen v případech stanovených v zákoně. 
Doplňkové penzijní spoření může vypovědět účastník i penzijní společnost; penzijní 
společnost je však v možnosti výpovědi značně omezena. Účastník může toto spoření 
kdykoliv písemně vypovědět, a  to i  bez udání důvodu. Doplňkové penzijní spoření 
dále zaniká dohodou, ukončením výplaty starobní nebo invalidní penze na určenou 
dobu, výplatou jednorázového vyrovnání nebo odbytného, úhradou jednorázového 
pojistného pro doživotní penzi nebo jednorázového pojistného pro penzi na přesně 
stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu a úmrtím účastníka.
Účastník má právo na ukončení doplňkového penzijního spoření u dosavadní penzijní 
společnosti a na převedení prostředků k jiné penzijní společnosti, pokud dosavadní 
spoření zaniklo na základě výpovědi nebo dohody.

XVII.3.3 Dávky z doplňkového penzijního spoření
Z doplňkového důchodového spoření se poskytují tyto dávky: starobní penze 
na určenou dobu, invalidní penze na určenou dobu, jednorázové vyrovnání, odbytné, 
úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi a  úhrada jednorázového 
pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu. 
Starobní a invalidní penze na určenou dobu, jednorázové vyrovnání a odbytné vyplácí 
penzijní společnost. Doživotní penzi a  penzi na  přesně stanovenou dobu s  přesně 
stanovenou výší důchodu vyplácí pojišťovna na  základě pojistné smlouvy, přičemž 
na  výplatu těchto penzí převádí penzijní společnost na  základě sjednané pojistné 
smlouvy pojišťovně jednorázové pojistné; při sjednání doživotní penze musí být 
výplata stanovena v  pravidelných splátkách v  neklesající výši a  při sjednání penze 
na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu musí výplata důchodu 
v dohodnuté přesně stanovené výši trvat nejméně tři roky.
Podmínkou vzniku nároku na jednorázové vyrovnání je dosažení věku 60 let a trvání 
spořící doby v  délce nejméně 60 kalendářních měsíců a  nejvíce 120 kalendářních 
měsíců (konkrétní počet měsíců trvání spořící doby stanoví smlouva o doplňkovém 
penzijním spoření). Jsou-li splněny tyto podmínky nároku na jednorázové vyrovnání, 
může účastník doplňkového penzijního spoření kdykoliv po  vzniku nároku na  tuto 

zákon 
č. 427/2011 Sb.
o doplňkovém

penzijním 
spoření

§ 2 zákona 
č. 427/2011 Sb.
o doplňkovém

penzijním 
spoření

§ 19 zákona 
č. 427/2011 Sb.
o doplňkovém
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o doplňkovém
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XVIII. Cestovní náhrady
XVIII.1 Právní úprava
Od 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákoník práce č. 262/2006 Sb. (dále jen ZP) a  s ním 
i  nová právní úprava poskytování cestovních náhrad zaměstnancům při taxativně 
stanovených právních úkonech. Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů 
je tedy zahrnuta do  zákoníku práce, a  to konkrétně do  jeho sedmé části § 151 až 
§ 190 ZP, v rámci úpravy náhrad výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti 
s výkonem práce. 
Zrušený zákoník práce (zákon č. 65/1965 Sb.) byl ovládán přístupem, podle kterého 
platilo „co není dovoleno, je zakázáno“, to však již přestalo být schůdné. Proto se 
hlavním a  rozhodujícím důvodem pro zpracování nové úpravy pracovněprávních 
vztahů v  zákoníku práce stala skutečnost, že je nutné změnit základní přístupové 
hledisko, které musí do budoucna akcentovat základní ústavní přístup, který je vlastní 
oboru soukromého práva, podle kterého platí, že každý může činit, co není zákonem 
zakázáno, a  nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá (čl. 2 odst. 3 Listiny 
základních práv a svobod a čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky). Z popudu Evropské 
unie bylo současně přistoupeno také k  tomu, že se v  České republice uplatňuje 
v  pracovněprávních vztazích občanský zákoník v  neomezeném rozsahu (od dubna 
2008), a to proto, aby bylo pracovní právo přiblíženo právu soukromému.

XVIII.2  Komu se cestovní náhrady vyplácejí
XVIII.2.1 Zaměstnanci
Skutečnost, že platná právní úprava pro poskytování náhrad cestovních výdajů byla 
zahrnuta od  shora uvedeného data do  zákoníku práce, prakticky znamená, že tato 
úprava však může být uplatňována automaticky při splnění zákonem stanovených 
podmínek pouze v  pracovněprávních vztazích a  které právní vztahy se rozumí 
pracovněprávními pro účely tohoto zákona, stanoví přesně § 3 druhá věta tohoto 
zákona. Zde je jednoznačně stanoveno, že základními pracovněprávními vztahy 
jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo 
pracovní poměr (tj. pouze dohodami o  provedení práce a  dohodami o  pracovní 
činnosti). To tedy prakticky znamená, že automaticky lze použít předmětnou právní 
úpravu při splnění stanovených podmínek pouze a  výhradně na  osoby, které jsou 
zaměstnány nebo pracují na základě uzavřeného pracovního poměru nebo na základě 
dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti.

XVIII.2.2 Další skupiny osob
Vedle zaměstnanců se však zejména po roce 1989 u nás v České republice, v důsledku 
změn politických a následně ekonomických, začaly vytvářet další skupiny osob v mimo 
pracovněprávních vztazích a také vykonávaly a vykonávají pracovní cesty, při kterých 
jim vznikají zvýšené výdaje a  samozřejmě i  oni chtějí toto nějak řešit. Komplikace 
nastala v tom, že náš český právní řád jinou právní úpravu pro poskytování cestovních 
náhrad, než tu, která je v  zákoníku práce, nezná. Muselo proto být rozhodnuto, 
jak bude postupováno vůči těmto skupinám osob. A  bylo rozhodnuto, že na  tyto 
skupiny osob se bude úprava ze zákoníku práce uplatňovat také (jiná neexistuje), ale 
prostřednictvím jiných právních předpisů. Situace je následující:

§ 151 až
§ 190 ZP

§ 3 věta druhá
ZP
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XVIII.2.2.1 Osoby samostatně výdělečně činné
Samotní podnikatelé, tj. osoby samostatně výdělečně činné, a  k nim se připojují 
spolupracující osoby, společníci veřejných obchodních společností a komplementáři 
komanditních společností – na všechny tyto osoby se uplatňuje předmětná úprava 
cestovních náhrad prostřednictvím § 24 odst. 2 písm. k) body 1 až 4 ZDP, ve znění 
pozdějších předpisů; ve srovnání se zaměstnanci a proto jsou nesmírně důležité.
XVIII.2.2.2 Společníci a jednatelé s.r.o.
Členové družstva, společníci a  jednatelé společností s  ručením omezeným, 
komanditisté komanditní společnosti, členové orgánu právnické osoby a  orgánu 
právnické osoby (tj. členové kolektivních statutárních orgánů a  dalších orgánů 
právnické osoby) a likvidátoři – na všechny tyto osoby se uplatňuje předmětná úprava 
cestovních náhrad prostřednictvím § 6 odst. 1 a  odst. 2 ZDP, ve znění pozdějších 
předpisů.
Všechny zmíněné osoby se prostřednictvím uvedeného daňového ustanovení 
dostávají daňově do postavení zaměstnance a měly by mít na svoji činnost nebo funkci 
uzavřený buď pracovněprávní nebo obchodně právní vztah, tj. buď pracovní smlouvu, 
nebo obchodní smlouvu, samozřejmě s příslušným zdanitelným příjmem. V obchodní 
smlouvě je výhodné dohodnout i poskytování cestovních náhrad. V této souvislosti 
je nepochybně ještě třeba zdůraznit, že pokud se týká odměňování za výkon určité 
činnosti (např. společníka společnosti s  ručením omezeným) nebo funkce (např. 
jednatele), platí od 1. 1. 2014, tj. od účinnosti nového občanského zákoníku (zákona 
č. 89/2012 Sb.) a zákona o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.), že není nezbytné 
pobírat za výkon předmětné činnosti či funkce určitý zdanitelný příjem (žádný zákon 
to výslovně nestanoví).

Poznámka Pěva Čouková
Platí však, že obchodní společnosti vzniká za výkon této činnosti či funkce majetkový 
prospěch, který je bezúplatným příjmem, pokud za výkon funkce není poskytnuta odměna. 
A o tento bezúplatný příjem se zvyšuje výsledek hospodaření obchodní společnosti 
podle § 23 odst. 3 písm. a bod 14 ZDP. Dále však platí, že výsledek hospodaření lze snížit 
o hodnotu hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, o kterou byl zvýšen výsledek 
hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 3 písm. a) bodu 14 ZDP, a to 
podle § 23 odst. 3 písm. c bod 8 ZDP. Je však nutno splnit podmínku, tento bezúplatný 
příjem je využit k dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem daně a nejsou 
od daně osvobozené, a hodnota bezúplatného příjmu není výdajem na dosažení, zajištění 
a udržení příjmů.

XVIII.2.2.3 Osoby mimo pracovněprávní vztah 
Obecně osoby v  mimo pracovněprávních vztazích – na  všechny tyto osoby se 
uplatňuje předmětná úprava cestovních náhrad v  rámci tzv. Smluvní volnosti, což 
znamená „terminus technikus“, tj. na  základě smluvního závazku, tedy fakticky 
uzavřené smlouvy. V  praxi to znamená podle nového občanského zákoníku podle 
smlouvy uzavírané podle jeho ustanovení § 1724 a násl. NOZ. Pozor na to, že cestovní 
náhrady vyplacené na  základě této smlouvy jsou zdanitelným příjmem příjemce, 
protože předmětem daně z příjmů fyzických osob nejsou náhrady cestovních výdajů 
pouze do výše stanovené příslušným ustanovením zákona o daních z příjmů, avšak 
pouze v  pracovněprávních vztazích (viz § 6 odst. 7 písm.  a)  ZDP shora citovaného 
daňového zákona).

§ 24 odst. 2
písm. k) až 4 ZDP 

§ 6 odst. 1 a 2
ZDP

§ 1724 
a násl. NOZ
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XVIII.3 Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce
XVIII.3.1 Obecná ustanovení o náhradách
V § 151 ZP je vyjádřena podstata celé právní úpravy, neboť je zde výslovně stanoveno, 
že zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnanci, není-li dále v zákoně stanoveno 
jinak, pouze náhradu výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce (tedy 
nikoliv jakoukoliv náhradu výdajů), a to v rozsahu a za podmínek stanovených právě 
v  sedmé části zákoníku práce. To je základní podmínka pro poskytování náhrad 
cestovních výdajů, kterou však většina zaměstnanců nechce respektovat.
V § 152 ZP je pak stanovena definice cestovních výdajů a  taxativní výčet právních 
úkonů, při kterých jsou cestovní výdaje formou cestovních náhrad zaměstnavatelem 
zaměstnancům hrazeny. 
Cestovními výdaji, za které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci cestovní náhrady, 
se rozumí výdaje, které vzniknou zaměstnanci při
a) pracovní cestě (§ 42 ZP), 
b) cestě mimo pravidelné pracoviště, 
c)  mimořádné cestě v  souvislosti s  výkonem práce mimo rozvrh směn v  místě 

výkonu práce nebo pravidelného pracoviště,
d) přeložení (§ 43 ZP),
e) dočasném přidělení (43a ZP),
f ) přijetí do zaměstnání v pracovním poměru,
g) výkonu práce v zahraničí. 

XVIII.3.1.1 Místo výkonu práce
Pro správné chápání principu poskytování náhrad cestovních výdajů při pracovních 
cestách zaměstnanců je vždy rozhodující dohodnuté (sjednané) místo výkonu práce 
zaměstnance v  jeho pracovní smlouvě. A pro správné sjednání místa výkonu práce 
do pracovní smlouvy zaměstnance je nezbytné správně a přesně aplikovat ustanovení 
§ 42 odst. 1, § 34 odst. 1 a § 34a ZP. 

XVIII.3.1.2 Pracovní cesta
Ustanovení zmíněného § 42 odst. 1 ZP věty první stanoví obecnou definici pracovní 
cesty, a  to tak, že pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance 
zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Tato definice 
je velmi obecná a místo výkonu práce není nijak omezené ani limitované, musí však 
být přesně vymezené.
Další zmíněné ustanovení § 34 stanoví v odstavci 1 ZP podstatné náležitosti pracovní 
smlouvy, bez  kterých je pracovní smlouva neplatná. Podstatné náležitosti pracovní 
smlouvy jsou tři: 
a)  druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, 
b)  místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) 

vykonávána, 
c) den nástupu do práce.
Pro poskytování cestovních náhrad je velmi významné místo, popř. místa výkonu 
práce. To také vyvolává nejvíce nejasností a  problémů. Vzhledem k  jeho formulaci 
písmene b) zastává MPSV stanovisko, že nelze vyloučit, že by zaměstnavatel nemohl 

§ 151 až
§ 155 ZP

§ 151
a § 152 ZP

§ 42 odst. 1,
§ 34 odst. 1
a § 34a ZP

§ 42 ZP

§ 34 odst. 1
ZP
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XIX. Zdravotní pojištění
XIX.1 Právní úprava
•  Zákon č. 48/1997 Sb., o  veřejném zdravotním pojištění a  o změně a  doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 48/1997 Sb.
•  Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů, dále jen č. 592/1992 Sb.
•  Koordinační Nařízení EU 883/2004, 987/2009, mezinárodní smlouvy,
•  Výklady k  zákonům, stanoviska Ministerstva zdravotnictví, Rozhodčích orgánů 

a kontrolních institucí.

XIX.2 Osobní rozsah zdravotního pojištění
Českému systému veřejného zdravotního pojištění povinně podléhají:
a) osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky
b)  osoby, které na  území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou 

zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České 
republiky.

Ze zdravotního pojištění jsou vyňaty osoby, které na území České republiky vykonávají 
nelegální práci a  osoby, které nemají trvalý pobyt na  území České republiky a  jsou 
činny v České republice pro zaměstnavatele požívající diplomatických výhod a imunit, 
nebo pro zaměstnavatele, kteří nemají sídlo na území České republiky, a osoby, které 
dlouhodobě pobývají v cizině a neplatí pojistné.
Zdravotní pojištění vzniká u osoby s trvalým pobytem na území České republiky dnem 
narození, u osoby bez trvalého pobytu na území České republiky dnem, kdy se tato 
osoba stala zaměstnancem zaměstnavatele se sídlem či trvalým pobytem na území 
České republiky. Zdravotní pojištění vzniká též získáním trvalého pobytu na  území 
České republiky.
Zdravotní pojištění zaniká dnem smrti pojištěnce nebo jeho prohlášením za mrtvého, 
u osoby bez trvalého pobytu na území České republiky dnem, kdy tato osoba přestala 
být zaměstnancem u zaměstnavatele se sídlem či trvalým pobytem na území České 
republiky, dále pak též ukončením trvalého pobytu na území České republiky.
Od 1. Září 2015 došlo ke zpřísnění postupu při odhlášení pojištěnce z  pojištění při 
dlouhodobém pobytu v cizině.
Pokud pojištěnec nepředloží příslušné zdravotní pojišťovně doklad o  uzavřeném 
zdravotním pojištění v cizině a  jeho délce, je povinen doplatit pojistné zpětně, a to 
tak, jako by k odhlášení nedošlo.
Jestliže pojištěnec předloží doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině, který 
nepokrývá celou dobu, kdy nebyl povinen platit pojistné v České republice, je povinen 
doplatit zpětně pojistné za  každý kalendářní měsíc, ve kterém zdravotní pojištění 
v cizině netrvalo po celý takový kalendářní měsíc.
Penále se ani v jednom z uvedených případů nevybírá.

XIX.3 Zdravotní pojišťovny
V současné době je v České republice činných 7 zdravotních pojišťoven:
• Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (111) www.vzp.cz
• Vojenská zdravotní pojišťovna (201) www.vozp.cz

§ 2 ZoVZP

§ 3 ZoVZP

§ 8 odst. 4
ZoVZP
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• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) www.cpzp.cz
•  Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207) 

www.ozp.cz
• Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209) www.zpskoda.cz
• Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211) www.zpmvcr.cz
• Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna (213) www.rbp-zp.cz
Zdravotní pojišťovnu je možné změnit jednou za  12 měsíců, a  to vždy jen k  1. dni 
kalendářního pololetí. Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec, jeho zákonný 
zástupce, opatrovník nebo poručník povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně 
v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má 
ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem 
změny. 
Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze podat pouze jednu v kalendářním roce, 
k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží.
Pojištěnec je oprávněn změnit zdravotní pojišťovnu i v kratší lhůtě, pokud zdravotní 
pojišťovna, u které je pojištěn, vstoupila do likvidace, byla nad zdravotní pojišťovnou, 
u  které je pojištěn, zavedena nucená správa nebo došlo ke sloučení zdravotních 
pojišťoven, které se týká i zdravotní pojišťovny, u které je pojištěn.
Zvláštní pravidla pro volbu zdravotní pojišťovny platí pro:
•  novorozence (narozené dítě je automaticky pojištěno u zdravotní pojišťovny své 

matky, změnu pojišťovny může zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník 
provést po  přidělení rodného čísla dítěti, a  to k  prvnímu dni kalendářního 
pololetí),

•  vojáky (vojáci v činné službě s výjimkou vojáků v záloze povolaných k vojenskému 
cvičení a žáci vojenských škol jsou pojištěni u Vojenské zdravotní pojišťovny).

Pojištěnec z EU, který se stane účastníkem zdravotního pojištění v ČR, má možnost 
volby mezi všemi zdravotními pojišťovnami v ČR.

XIX.4 Postup při změně zdravotní pojišťovny
Pojištěnec vyplní formulář „Přihláška a evidenční list pojištěnce“, tento formulář tvoří 
originál a tři kopie.
• Originál zůstává zdravotní pojišťovně, ke které se pojištěnec přihlašuje,
• 1. kopie je určena zdravotní pojišťovně, od které pojištěnec odchází,
• 2. kopie je určena zaměstnavateli,
•  3. kopie zůstává pojištěnci jako doklad o  nově uzavřeném pojistném vztahu 

do doby vystavení průkazu pojištěnce.
Průkazy pojištěnce vydávají zdravotní pojišťovny a  slouží k  prokazování nároku 
na poskytnutí zdravotní péče jak v České republice, tak i ve státech EU a některých 
dalších státech (Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Makedonie).

XIX.5 Plátci pojistného
Plátci pojistného na zdravotní pojištění jsou
•  pojištěnci uvedení v § 5 ZoVZP (např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně 

činné, osoby bez zdanitelných příjmů),
• zaměstnavatelé,
• stát.

§ 11a ZoVZP

§ 4 ZoVZP
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Veškeré pojistné je přerozdělováno podle struktury pojištěnců příslušným zdravotním 
pojišťovnám. 
Příjmem zdravotních pojišťoven je pojistné na všeobecné zdravotní pojištění.

XIX.6 Zaměstnanec a zaměstnavatel
XIX.6.1 Zaměstnanec
Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, 
které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, s výjimkou
1.  osoby, která má pouze příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně 

nebo jsou od daně osvobozeny,
2.  žáka nebo studenta, který má pouze příjmy ze závislé činnosti za  práci 

z praktického výcviku,
3.  osoby činné na  základě dohody o  provedení práce, popřípadě více dohod 

o provedení měsíci u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takovýchto 
dohod v  kalendářním měsíci  nedosáhl započitatelného příjmu pro dohody 
o  provedení práce. (příjem u  dohod o  provedení práce může být nejvýše 
10  000  Kč), započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po  skončení 
dohody o  provedení práce se považuje za  příjem zúčtovaný do  kalendářního 
měsice, v němž tato dohoda skončila,

4.  člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává 
pro družstvo práci, za  kterou je jím odměňován, a  který v  kalendářním měsíci 
nedosáhl započitatelného příjmu (příjem  může být nejvíce 2 999 Kč),

5.  osoby činné na  základě dohody o  pracovní činnosti, popřípadě více dohod 
o  pracovní činnosti u  jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z  takových 
dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu (příjem může být 
nejvíce 2 999  Kč). Příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po  skončení dohody 
o  pracovní činnosti se považuje za  příjem zúčtovaný do  kalendářního měsíce, 
v němž tato dohoda skončila,

6.  dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, který v  kalendářním měsíci 
nedosáhl započitatelného příjmu (příjem může být nejvíce 2 999 Kč),

7.  člena okrskové volební komise při volbách do Evropského parlamentu, Senátu 
a zastupitelstev územních samosprávných celků a člena okrskové volební komise 
a  zvláštní okrskové volební komise při volbách do  Poslanecké sněmovny a  při 
volbě prezidenta republiky.

Započitatelný příjem je příjem ve výši částky, která je podmínkou pro účast takové 
osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího nemocenské pojištění.
Sjednaná částka započitatelného příjmu ze zaměstnání za kalendářní měsíc činí aspoň 
částku rozhodnou pro účast na  pojištění (dále jen „rozhodný příjem“). Rozhodný 
příjem činí 3 000 Kč.

XIX.6.2 Zvláštní skupiny zaměstnanců
Z § 5 písm. a) ZoVZP vyplývá, že pojištěncem (zaměstnancem) pro účely zdravotního 
pojištění je též:
1. likvidátor
2. člen orgánu právnické osoby

§ 5 ZoVZP

§ 7a ZoNP

§ 6 ZoNP

§ 5 písm. a)
ZoVZP
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XXIII.  Důchodové pojištění a  vedení evidenčních 
listů důchodového pojištění

XXIII.1  Základní povinnosti zaměstnavatelů
Úkoly, které zaměstnavatel plní při provádění důchodového pojištění, upravuje ust. 
§ 35a - § 39a, § 40 - § 46 a § 83 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 582/1991 Sb.).

XXIII.1.1 Pojem zaměstnavatel
Zaměstnavatelem se pro účely důchodového pojištění (§ 35a zákona č. 582/1991 Sb.) 
rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává jiné fyzické osoby nebo k níž 
jsou fyzické osoby ve vztahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění.
Za zaměstnavatele se považují též organizační složky státu, v  nichž jsou zařazeny 
fyzické osoby v pracovním poměru nebo činny na základě dohody o pracovní činnosti 
nebo dohody o  provedení práce, služební úřady, v  nichž jsou státní zaměstnanci 
podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen zákon č. 234/2014 Sb.), zařazeni 
k  výkonu státní služby, věznice, v  nichž vykonává trest odnětí svobody odsouzený 
zařazený do  práce, ústavy pro výkon zabezpečovací detence, v  nichž vykonávají 
zabezpečovací detenci osoby zařazené do práce, a příslušné útvary, složky nebo jiné 
organizační části bezpečnostních sborů nebo ozbrojených sil České republiky, které 
vyplácejí příslušníkům bezpečnostních sborů nebo vojákům z  povolání plat nebo 
služné u ostatních vojáků vykonávajících vojenskou činnou službu (dále jen útvar). 
Za zaměstnavatele se považuje dále organizační složka právnické osoby, která má 
sídlo ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním 
zabezpečení, pokud je tato organizační složka zapsána v obchodním rejstříku a tato 
právnická osoba zaměstnává vedoucí zaměstnance této organizační složky, pokud 
tito zaměstnanci mají místo výkonu práce trvale v České republice.

XXIII.1.2 Úkoly zaměstnavatele v důchodovém pojištění
Podle ust. § 35a odst. 22 zákona č. 582/1991 Sb. je zaměstnavatel povinen vést 
potřebné záznamy o  skutečnostech rozhodných pro nárok na  dávky důchodového 
pojištění, jejich výši a  výplatu a  předkládat je příslušným orgánům sociálního 
zabezpečení.
Změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na  dávku a  jeho trvání a  pro výši 
a  výplatu dávky je zaměstnavatel povinen písemně hlásit (§ 35a odst. 3 zákona 
č. 582/1991 Sb.), není-li určeno jinak, do  osmi dnů. Na  výzvu orgánů sociálního 
zabezpečení jsou zaměstnavatelé povinni podat hlášení a předložit záznamy ve lhůtě 
určené tímto orgánem, a není-li lhůta určena, do osmi dnů od doručení výzvy. 

XXIII.1.3 Orgány sociálního zabezpečení a adresy plátců důchodů
Orgánem sociálního zabezpečení (§ 3 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) se rozumí 
Ministerstvo práce a  sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen 
ČSSZ), okresní správa sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ), Ministerstvo vnitra, 
Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo obrany.
ČSSZ rozhoduje o  dávkách důchodového pojištění a  námitkách proti vlastním 
rozhodnutím, je plátcem důchodu a  zároveň odvolacím orgánem ve věcech, kdy 
v prvním stupni rozhodují OSSZ; řídí a kontroluje činnost OSSZ.

§ 35a odst. 1
zákona

č. 582/1991 Sb.

§ 35a odst. 2
zákona

č. 582/1991 Sb.

§ 35a odst. 3
zákona

č. 582/1991 Sb.

§ 3 odst. 3
zákona

č. 582/1991 Sb.

§ 4 odst. 6
zákona

č. 582/1991 Sb.
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Podobnou pravomoc mají ministerstva vnitra, spravedlnosti a  obrany, ve vztahu 
k osobám ve služebním poměru. Při rozhodování o dávkách důchodového pojištění 
využívají nejen podklady svých příslušných orgánů a  útvarů jim podřízených, ale 
i podklady předkládané zaměstnavateli, případně příslušnými OSSZ. 
Na základě ust. § 6 odst. 4 písm. l) zákon č. 582/1991 Sb., jsou mimo jiné OSSZ 
povinny poskytovat jak zaměstnavatelům, tak občanům, odbornou pomoc ve věcech 
sociálního pojištění. Zároveň jsou oprávněny a povinny kontrolovat plnění povinností 
občanů a  zaměstnavatelů v  sociálním zabezpečení a  plnění povinností plátců 
pojistného na  sociální zabezpečení a  příspěvku na  státní politiku zaměstnanosti 
(§ 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb.).
Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25
225 08 Praha 5

Ministerstvo obrany
Odbor sociálního zabezpečení
Vršovická 1429/68
101 00 Praha 10

Odbor sociálního zabezpečení MV ČR
p.o.box 122
140 21 Praha 4
(Nám. Hrdinů 3
140 21 Praha 4)
Vězeňská služba ČR, GŘ – ekonomický odbor
Soudní 1672/19
poštovní schránka 3
140 67 Praha 4

XXIII.1.4  Příslušnost zaměstnavatelů k  plnění úkolů v  důchodovém 
pojištění

Příslušnost zaměstnavatelů k plnění úkolů v důchodovém pojištění je upravena v ust. 
§ 36 zákona č. 582/1991 Sb. a úkoly v důchodovém pojištění plní u
a)   zaměstnanců v  pracovním poměru zaměstnavatel, k  němuž je zaměstnanec 

v pracovním poměru,
b) osob ve služebním poměru příslušné útvary, v nichž tyto osoby konají službu,
c) členů družstev družstvo, jehož jsou členy,
d)  společníků a  jednatelů společnosti s  ručením omezeným a  komanditistů 

komanditní společnosti, kteří mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni 
práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, tato společnost,

e)  osob samostatně výdělečně činných příslušná OSSZ,
f )  zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti nebo na základě 

dohody o provedení práce zaměstnavatel, který uzavřel se zaměstnancem tuto 
dohodu,

§ 36
zákona
č. 582/1991 Sb.
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g) soudců soud, k němuž je soudce přidělen k výkonu funkce,
h)  členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských 

částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního 
města Prahy, zvolených do funkcí, jež zastupitelstvo určilo jako funkce, pro které 
budou členové zastupitelstva uvolněni, útvar, který vyřizuje pracovní záležitosti 
zaměstnanců těchto územních samosprávných celků,

ch)  poslanců Poslanecké sněmovny a senátorů Senátu Parlamentu příslušná kancelář 
zákonodárného sboru,

i) prezidenta republiky Kancelář prezidenta republiky,
j) členů vlády orgán, který členům vlády vyplácí plat,
k)  prezidenta, viceprezidenta a  členů Nejvyššího kontrolního úřadu Nejvyšší 

kontrolní úřad,
l)  dobrovolných pracovníků pečovatelské služby právnická osoba, která vyplácí 

odměnu za výkon pečovatelské služby,
m)  osoby pečující o dítě a osoby v evidenci, která je vedena v evidenci osob, které 

mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám 
vyplácena odměna pěstouna podle zákona o  sociálně-právní ochraně dětí 
(§ 4a písm. b) a c) a § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 
ve znění pozdějších předpisů), orgán, který vyplácí odměnu, 

n)   osob ve výkonu trestu odnětí svobody zařazených do práce nebo osob pracovně 
zařazených po  dobu trvání vazby věznice a  osob ve výkonu zabezpečovací 
detence zařazených do práce ústav pro výkon zabezpečovací detence,

o)  osob, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední nebo 
vysoké škole v České republice, tato škola,

p)  osob vedených v  evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeči 
o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce,

q)  osob, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do  funkce 
vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby 
zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do  funkce zástupce tohoto vedoucího 
nebo statutárního orgánu, a  osob, které podle zvláštního zákona vykonávají 
veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní 
vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce (§ 5 odst. 1 písm. d) zákona 
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů – dále jen 
zákon č. 155/1995 Sb.), tento správní úřad nebo tato právnická osoba anebo ten, 
kdo má u osob vykonávajících veřejnou funkci postavení zaměstnavatele,

r)  osob se zdravotním postižením při teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání 
nebo jinou výdělečnou činnost (zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů) zaměstnavatel nebo vzdělávací zařízení, u  nichž se 
příprava provádí,

s)  osob pobírajících dávky nemocenského pojištění nahrazující ušlý příjem 
po skončení výdělečné činnosti, která zakládala nemocenské pojištění, z něhož 
jsou tyto dávky vypláceny, útvary nebo OSSZ, které tyto dávky vyplácejí,

t)  osob dobrovolně účastných důchodového pojištění (§ 6 zákona č. 155/1995 Sb.) 
příslušná OSSZ,

u)  Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv Kancelář Veřejného 
ochránce práv,
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XXIV.  Účast zahraničních zaměstnanců 
na sociálním a zdravotním pojištění v ČR

Má-li česká společnost zájem, aby u ní působili zahraniční zaměstnanci, musí kromě 
daňových dopadů zohlednit také povinnosti v  oblasti sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění. Ty jsou totiž často opomenuty, byť sankce za jejich nedodržení 
mohou být poměrně významné.
Zásadní v  tomto ohledu je účast zahraničního zaměstnance na  českém pojištění 
(sociálním zabezpečení a  zdravotním pojištění). Tato účast se obecně určí pomocí 
české legislativy. Jestliže však jde o  zaměstnance ze státu, s  nímž Česká republika 
uzavřela smlouvu o  sociálním zabezpečení, nebo se jedná o  stát uplatňující tzv. 
koordinační nařízení EU (mezi něž patří členské státy EU, další státy EHP a Švýcarsko), 
je nutné nejprve rozhodnout, zda vůbec zaměstnanec podléhá českým právním 
předpisům. 
Teprve pokud pravidla popsaná v  koordinačních nařízeních EU nebo v  příslušné 
mezinárodní smlouvě o sociálním zabezpečení stanoví, že se na tohoto zaměstnance 
vztahují české předpisy (dle místa výkonu práce nebo jiného kritéria, jak bude 
rozebráno dále), je možné posuzovat podmínky pro účast na  pojištění upravené 
českou legislativou. 
Jakmile je určeno, že se zahraniční zaměstnanec účastní českého systému (ať již 
celého nebo některých částí, např. jen zdravotního pojištění), jsou další povinnosti 
obdobné jako pro „běžné“ české zaměstnance, i když i zde se mohou objevit některé 
odlišnosti. Pro zahraniční zaměstnance platí například stejné sazby pojistného, datum 
odvodu pojistného a výše maximálního vyměřovacího základu.
Dále se proto zabýváme určením příslušných předpisů a  následně určením účasti 
na  pojištění, a  to nejprve z  pohledu států krytých koordinačními nařízeními EU, 
následně států s  bilaterálními smlouvami o  sociálním zabezpečení a  na závěr pak 
států nesmluvních, tj. bez mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení.

XXIV.1  Příslušné předpisy a účast na pojištění u zaměstnanců 
ze států krytých koordinačními nařízeními EU či 
mezinárodní smlouvou o sociálním zabezpečení

XXIV.1.1 Příslušné předpisy podle koordinačních nařízení EU
Koordinační nařízení EU o  sociálním zabezpečení stanovují na  mezinárodní úrovni 
zúčastněných států (státy EU, Norsko, Lichtenštejnsko, Island a  Švýcarsko) principy 
koordinace sociálního zabezpečení. 
Od 1. května 2010 je ve státech EU účinné koordinační nařízení č. 883/20049 a  jeho 
prováděcí nařízení10. Na  Švýcarsko se tato nařízení vztahují od  1. dubna 2012, 
na Norsko, Lichtenštejnsko a Island od 1. června 2012. Předchozí nařízení č. 1408/71 
spolu s  příslušným prováděcím nařízením11 se však stále použijí v  případě dříve 
posouzených situací, a to až po dobu 10 let.
Dále popisujeme situaci pouze z  pohledu nařízení č. 883/2004 a  souvisejícího 
prováděcího nařízení č. 987/2009, souhrnně v textu označovaných jako „koordinační 
nařízení EU“. Případné odlišnosti starších nařízení uvádíme v poznámkách pod čarou. 
9      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
10    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 

o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
11    Nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující 

se v rámci Společenství, s prováděcím Nařízením Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) 
č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství
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Koordinační nařízení EU o  sociálním zabezpečení se vztahují zejména na  státní 
příslušníky některého členského státu, kteří podléhají nebo podléhali právním 
předpisům jednoho nebo více členských států. Osobní rozsah koordinačních nařízení 
EU však zahrnuje i rodinné příslušníky těchto osob a pozůstalé. 
Věcně se pak koordinační nařízení EU vztahují na následující oblasti:
• dávky v nemoci,
• dávky v mateřství a rovnocenné otcovské dávky,
• dávky v invaliditě,
• dávky ve stáří,
• pozůstalostní dávky,
• dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání,
• pohřebné,
• dávky v nezaměstnanosti,
• předdůchodové dávky,
• rodinné dávky.
V České republice se tak koordinace sociálního zabezpečení daná koordinačními 
nařízení EU uplatní na  všeobecné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, 
nemocenské pojištění, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a  státní 
sociální podporu. Prakticky to znamená, že jsou-li podle koordinačních nařízení EU 
určeny jako příslušné předpisy České republiky, použije se česká legislativa ve všech 
uvedených oblastech.
Základními principy koordinace sociálního zabezpečení podle koordinačních nařízení 
EU jsou:
• princip rovného nakládání,
• princip jediného pojištění,
• princip sčítání dob pojištění,
• princip exportu dávek,
• princip spolupráce institucí smluvních států.
Všechny uvedené principy mají za cíl koordinovat platby pojistného a výplaty dávek 
tak, aby nastavení jednotlivých systémů sociálního zabezpečení nekladlo bariéry 
volnému pohybu osob. K  tomu by mohlo dojít jednak zahrnutím zaměstnanců 
do účasti ve více systémech současně, což by vedlo k dvojí (i víceré) platbě pojistného 
a neúměrnému zatížení pracovních příjmů, ale také vynětím zaměstnanců ze všech 
systémů pojištění, jehož dopadem by byl nežádoucí výpadek pojištění zaměstnance.
Výše uvedený princip jediného pojištění se v koordinačních nařízeních EU projevuje 
řadou pravidel pro stanovení jediných příslušných předpisů. Takto určenými národními 
předpisy se potom řídí povinnosti v oblasti pojistného a nároky na dávky.
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 
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XXV. Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce
Oblast státní politiky zaměstnanosti a její cíle (zejména dosažení plné zaměstnanosti 
těch občanů, kteří mohou a  chtějí pracovat) upravuje zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o zaměstnanosti, jenž 
se obvykle označuje za  stěžejní právní předpis na  úseku zaměstnanosti. Jelikož při 
dosahování základních cílů státní politiky zaměstnanosti nelze spoléhat jen na dobrou 
vůli subjektů, které se na jejich plnění podílejí [k nimž lze zařadit zejména právnické 
a fyzické osoby jako zaměstnavatele, ale také stát prostřednictvím Úřadu práce České 
republiky (dále jen „Úřad práce ČR“) a  Ministerstva práce a  sociálních věcí, dále též 
fyzické osoby zejména v  pozici uchazečů o  zaměstnání], zákon o  zaměstnanosti 
ukládá těmto subjektům rozličné povinnosti. Tato kapitola se proto ve stručnosti 
pokusí nastínit základní povinnosti právnických nebo fyzických osob, které jsou 
zaměstnavateli, a  jsou tudíž jedním ze základních pilířů, prostřednictvím kterého se 
plní nejdůležitější cíle státní politiky zaměstnanosti.
V souvislosti s vymezením definice zaměstnavatele odkazuje ZoZam ve svém § 3 odst. 
1 písm. c) na definici, jež je vymezena v § 7 ZP, ve znění pozdějších předpisů. Podle 
této definice je zaměstnavatelem každá osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala 
k  výkonu práce v  základním pracovněprávním vztahu. Zákon o  zaměstnanosti pak 
zmíněnou definici rozšiřuje i o 
•  organizační složky zahraniční právnické osoby nebo zahraniční fyzické osoby 

oprávněné podnikat na  území České republiky například podle občanského 
zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), nebo též

•  právnické nebo fyzické osoby, které podnikají podle jiných právních předpisů 
[například zákona č. 455/1991 Sb., o  živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů].

Povinnosti podle zákona o  zaměstnanosti lze rozčlenit podle různých hledisek, 
například i na základě způsobu plnění – některé povinnosti se plní přímo vůči Úřadu 
práce ČR neboli jeho organizačním složkám (generální ředitelství, krajská pobočka). 
Jako příklad lze uvést informační povinnost zaměstnavatele podle § 87 ZoZam. Jiný 
způsob splnění povinnosti dané zákonem o  zaměstnanosti znamená postupovat 
přímo podle některého z konkrétních ustanovení zákona o zaměstnanosti (například 
povinnost zaměstnavatele zadávat jen takové pracovní nabídky, které splňují 
podmínky stanovené v § 12 ZoZam).
Z důvodu lepší přehlednosti popisuje tato kapitola povinnosti zaměstnavatelů 
nejjednodušším způsobem – chronologicky, podle jednotlivých částí zákona 
o zaměstnanosti.

XXV.1 Zaměstnavatel a nelegální práce
XXV.1.1 Definice nelegální práce
ZoZam v  § 5 písm. e) vymezuje druhy práce, které se považují za  nelegální, což 
znamená, že jejich výkon není z  celospolečenského hlediska žádoucí. Jedná se 
o  případy, kdy fyzická osoba vykonává závislou práci mimo pracovněprávní vztah, 
nebo fyzická osoba-cizinec vykonává práci bez  povolení k  zaměstnání, v  rozporu 
s vydaným povolením k zaměstnání nebo v rozporu se zaměstnaneckou nebo modrou 
kartou (viz dále), anebo fyzická osoba-cizinec koná práci bez  platného povolení 
k pobytu na území České republiky, je-li toto povolení vyžadováno podle příslušných 
ustanovení zákona o pobytu cizinců (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

§ 3 odst. 1
písm. c) ZoZam

§ 5 písm. e) 
ZoZam
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Z vymezení definice nelegální práce je tak možno nepřímo dovodit povinnost 
zaměstnavatele zaměstnávat fyzické osoby v takovém právním vztahu, aby jej nebylo 
možno označit za nelegální práci. Definice závislé práce je vymezena v § 2 odst. 1 ZP. 
Každý zaměstnavatel je oprávněn rozhodnout se, v  jakém druhu právního vztahu 
budou pro něj fyzické osoby vykonávat práci a tím realizovat záměry v jeho podnikání. 
Zaměstnavatel je však zároveň povinen dodržovat obsah a  formu konkrétního 
druhu právního vztahu. Jednoduchým příkladem může být situace, kdy práce 
fyzické osoby, která vykonává pro zaměstnavatele práci, splňuje znaky závislé práce 
podle § 2 odst.  1  ZP. V  tomto případě však nelze tuto práci vykonávat v  jiném než 
pracovněprávním vztahu. Pokud by tato práce byla vykonávána například na základě 
živnostenského oprávnění fyzické osoby, mohla by být při případné kontrole orgánem 
inspekce práce s  velkou pravděpodobností označena za  nelegální práci podle § 5 
písm. e) bodu 1 ZoZam.

XXV.1.2 Pokuty za umožnění výkonu nelegální práce
Za přestupek umožnění výkonu nelegální práce podle § 140 odst. 1 písm. c) nebo 
e)  ZoZam lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit ve správním řízení 
pokutu až do 10 milionů Kč, nejméně však 50 000 Kč, za přestupek umožnění výkonu 
nelegální práce podle § 139 odst. 1 písm. d) nebo f ) ZoZam hrozí fyzické osobě pokuta 
až do výše 5 milionů Kč.

XXV.2  Poskytování součinnosti krajské pobočce Úřadu práce 
ČR

Podle § 8a odst. 1 písm. a)  ZoZam je jedním z  úkolů krajské pobočky Úřadu práce 
ČR zpracování koncepcí vývoje zaměstnanosti v daném obvodu, statistických údajů, 
rozborů, jakož i sledování a vyhodnocování situace na trhu práce. Ke splnění těchto 
úkolů může krajská pobočka Úřadu práce ČR požadovat od zaměstnavatele informace 
o  jeho záměrech ve vývoji zaměstnanosti a  zaměstnavatel je povinen poskytnout 
krajské pobočce Úřadu práce ČR součinnost a požadované informace.

XXV.3 Uplatňování práva na zaměstnání
Jako všichni účastníci právních vztahů v  rámci realizace práva na  zaměstnání, jsou 
i zaměstnavatelé povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi fyzickými osobami, které 
uplatňují právo na zaměstnání, a jakákoliv diskriminace (ať již přímá nebo nepřímá) je 
zakázána.
Právem na zaměstnání se podle § 10 ZoZam rozumí 
a)  právo fyzické osoby, která chce pracovat, může pracovat a  uchází se o  práci, 

na  zaměstnání v  pracovněprávním vztahu (a to buď v  pracovním poměru, 
na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce),

b)  právo na  zprostředkování zaměstnání (prostřednictvím agentury práce nebo 
Úřadem práce ČR) a

c)  právo na  poskytnutí dalších služeb za  předpokladu splnění podmínek 
stanovených zákonem o  zaměstnanosti (například pracovní rehabilitace, 
rekvalifikace atd.).

Právem na  rovné zacházení se podle zákona č. 198/2009 Sb., o  rovném zacházení 
a  o právních prostředcích ochrany před diskriminací a  o změně některých zákonů 
(antidiskriminační zákon) rozumí právo nebýt diskriminován z důvodů, které stanoví 
tento zákon.

§ 2 odst. 1 ZP

§ 139 a § 140
ZoZam

§ 8a odst. 1
písm. a) ZoZam

§ 10 ZoZam
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XXVI.  Zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením

XXVI.1 Kdo je považován za osobu se zdravotním postižením
Za klíčové při výkladu tématu „Zaměstnávání osob se zdravotním postižením“ považuji 
vymezení toho, koho zákon o  zaměstnanosti považuje za  osobu se zdravotním 
postižením a zejména jaké doklady slouží k prokázání této skutečnosti. 
Obsah pojmu osoba se zdravotním postižením upravuje ust. § 67  zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen ZoZam). V citovaném ustanovení rozeznává 
zákon o zaměstnanosti celkem čtyři skupiny osob se zdravotním postižením. Jsou to:
• osoby invalidní ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním postižením) 
• osoby invalidní v prvním a ve druhém stupni 
•  osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou 

invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne posouzení
• osoby zdravotně znevýhodněné 
Je nezbytné dodat, že uvedený výčet je taxativní, tzn. žádné jiné, než vyjmenované 
skupiny, se za osoby se zdravotním postižením nepovažují. 
Prvními dvěma jmenovanými skupinami jsou osoby invalidní ve třetím stupni (osoby 
s těžším zdravotním postižením) a osoby invalidní v prvním a ve druhém stupni. Jde 
o osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení podle zákona č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění v platném znění uznány invalidními v konkrétním stupni. 
Skutečnost, že jde o  osobu invalidní v  příslušném stupni, se podle ust. § 67 
odst. 3 ZoZam dokládá posudkem nebo potvrzením orgánů sociálního zabezpečení. 
Orgány sociálního zabezpečení jsou v tomto případě (podle zákona č. 582/1991 Sb., 
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) Česká správa sociálního zabezpečení 
(ČSSZ) a také orgány sociálního zabezpečení Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva 
vnitra a  Ministerstva obrany. Posudkem se v  těchto případech rozumí doklad 
obsahující údaj o  posouzení invalidity anebo změnu stupně invalidity. Posudek by 
měl obsahovat datum posouzení, den vzniku, změny nebo zániku invalidity a stupeň 
invalidity. Přestože to zákon o  zaměstnanosti již výslovně neuvádí, lze jako doklad 
o  prokázání invalidity i  nadále akceptovat kromě posudku nebo potvrzení orgánu 
sociálního zabezpečení také rozhodnutí o  přiznání invalidního důchodu nebo 
rozhodnutí o zamítnutí žádosti o invalidní důchod a to v těch případech, kdy osobě 
invalidní vzniká nárok na  invalidní důchod. Z  odůvodnění takového rozhodnutí 
lze zjistit konkrétní stupeň invalidity, případně den vzniku (zániku) invalidity. Je 
však třeba připomenout to, v  čem často zaměstnavatelé chybují, a  sice že o  osoby 
invalidní v konkrétním stupni jde bez ohledu na skutečnost, zda mají či nemají nárok 
na invalidní důchod. 
Pokud z nějakého důvodu nemá invalidní osoba k dispozici ani posudek ani rozhodnutí 
orgánu sociálního zabezpečení, lze statut prokázat i  potvrzením orgánu sociálního 
zabezpečení. Toto potvrzení zpravidla orgán sociálního zabezpečení vydá jen invalidní 
osobě a nikoli například na žádost zaměstnavateli. Za potvrzení lze považovat i záznam 
(protokol) z  jednání o posouzení zdravotního stavu, oznámení o zvýšení invalidního 
důchodu (v tom případě, pokud na  něj má invalidní osoba nárok), případně útržek 
složenky o výplatě invalidního důchodu (opět jen v případě, pokud na něj má invalidní 
osoba nárok) anebo také výpis z účtu.
V některých případech bude nezbytné doložit skutečnost, že se jedná o  osobu se 
zdravotním postižením více doklady. Jde o  případy, kdy je sice znám den vzniku 

§ 67 ZoZam

§ 67 odst. 3
ZoZam
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invalidity, ale k prokázání, že uvedený stav trvá, bude potřeba doložit aktuální (platné) 
doklady např. útržek složenky či výpis z účtu. Po uplynutí doby platnosti posudku je 
zdravotní stav fyzické osoby znovu posuzován v rámci tzv. kontrolní lékařské prohlídky. 
Další skupinou osob se zdravotním postižením jsou osoby, které byly orgánem 
sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců 
ode dne posouzení. Tato skutečnost se prokazuje posudkem nebo protokolem 
z  jednání posudkové komise, ve kterém se konstatuje, že osoba již invalidní není 
v žádném stupni. 

Příklad č. 212 - Odnětí invalidity a považování osoby za zdravotně postiženou
Dne 12. března 2018 došlo na základě posouzení lékařské posudkové služby okresní 
správy sociálního zabezpečení k odnětí 2. stupně invalidity. Dle posudku vydaného tímto 
orgánem již od uvedeného data nejde o osobu invalidní. Dle ust. § 67 odst. 4 ZoZam, je 
tato osoba od 12. března 2018 do 11. března 2019 považována za osobu se zdravotním 
postižením. 

Osobami se zdravotním postižením jsou dále osoby zdravotně znevýhodněné. 
Rozhodování o  uznání osobou zdravotně znevýhodněnou je svěřeno orgánům 
sociálního zabezpečení. Žádost o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou je možné 
najít na www.cssz.cz v sekci Formuláře ke stažení. Skutečnost, že jde o osobu zdravotně 
znevýhodněnou, se prokazuje rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení. V  těch 
případech, kdy osoba byla osobou zdravotně znevýhodněnou uznána úřadem práce, 
slouží k prokázání tohoto statusu rozhodnutí úřadu práce, které však musí být platné 
tj. status je osobě přiznán trvale anebo platně pro daný rok.

Příklad č. 213 - Rozhodnutí úřadu práce a považování osoby za zdravotně postiženou
Dle rozhodnutí úřadu práce byla osoba uznána osobou zdravotně znevýhodněnou 
od 1. října 2007 trvale. Tato osoba je považována za osobou se zdravotním postižením.

Časté dotazy směřují k tomu, jak se situace při posuzování statutu osoby se zdravotním 
postižením mění dovršením důchodového věku aneb k přeměně invalidního důchodu 
(je-li vyplácen) na  důchod starobní. V  těchto případech je třeba rozlišovat, zda se 
jedná o případ pro účely povinného podílu anebo pro účely poskytování příspěvku 
na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
Pro účely plnění povinného podílu se po dobu platnosti posudku osoba i po dovršení 
důchodového věku považuje za  osobu invalidní v  prvním, druhém anebo třetím 
stupni. Po skončení platnosti posudku je možné požádat orgán sociálního zabezpečení 
o potvrzení o tom, že zdravotní stav této osoby nadále odpovídá konkrétnímu stupni 
invalidity. 
Odlišná je situace v  případě poskytování příspěvku na  zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením. Příspěvek podle ust. § 78a odst. 7 písm. b)  ZoZam nelze 
poskytovat na  zaměstnance se zdravotním postižením za  čtvrtletí, ve kterém byl 
zaměstnanec, který je osobou se zdravotním postižením, poživatelem starobního 
důchodu.
Poslední situací, se kterou si zaměstnavatelé v praxi někdy nevědí rady, jsou případy, 
kdy je invalidní osoba posouzena jiným než českým orgánem sociálního zabezpečení. 
Ačkoli pro určení toho, zda jde o osobu se zdravotním postižením, není podle zákona 
o zaměstnanosti rozhodující státní příslušnost, podstatným je v tomto případě fakt, 
zda o invaliditě rozhodl orgán sociálního zabezpečení uvedený v zákoně č. 582/1991 

§ 78a odst. 7
ZoZam
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XXVII. Činnost orgánů inspekce práce
XXVII.1 Struktura systému orgánů inspekce práce
Systém orgánů inspekce práce je členěn na  Státní úřad inspekce práce (dále též 
„SUIP“) se sídlem v Opavě a osm oblastních inspektorátů práce (dále též „inspektorát“), 
které jsou správními úřady. Státní úřad inspekce práce řídí oblastní inspektoráty práce 
a  je jejich nadřízeným správním orgánem, což z hlediska správního řízení znamená, 
že rozhoduje o  odvoláních proti všem prvoinstančním rozhodnutím oblastních 
inspektorátů práce. z  hlediska funkčního uspořádání jednotlivých oblastních 
inspektorátů práce pak jejich členění věcně odpovídá jednotlivým oblastem 
specializace, člení se do odborů, resp. oddělení. 
Kontrolní oddělení jsou následující: 
• oddělení inspekce I. – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP); 
•  oddělení inspekce II. – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, vyhrazená technická 

zařízení (BOZP-VTZ); 
• oddělení inspekce III. – Pracovní vztahy a podmínky (PVP); 
•  oddělení kontroly nelegálního zaměstnávání.
Oblastní inspektoráty práce se z hlediska geografického dělí následovně:
•  Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze vykonává 

působnost v hlavním městě Praze,
•  Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v  Praze vykonává 

působnost ve Středočeském kraji,
•  Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a  Vysočinu se sídlem v  Českých 

Budějovicích vykonává působnost v Jihočeském kraji a v kraji Vysočina,
•  Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni 

vykonává působnost v Plzeňském kraji a v Karlovarském kraji,
•  Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a  Liberecký kraj se sídlem v  Ústí 

nad Labem vykonává působnost v Ústeckém kraji a v Libereckém kraji,
•  Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem 

v Hradci Králové vykonává působnost v Královéhradeckém kraji a v Pardubickém 
kraji,

•  Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně 
vykonává působnost v Jihomoravském kraji a Zlínském kraji,

•  Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem 
v Ostravě vykonává působnost v Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji.

XXVII.2  Zakotvení kontrolní činnosti a  kompetence orgánů 
inspekce práce

Orgány inspekce práce vychází při svých kontrolách z  kompetencí, které jsou pro 
ně obsaženy obecně v  ust. § 3  ZoIP, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
o inspekci práce), a od 1. 1. 2012 také v ust. § 125 a § 126 odst. 1 a 3 ZoZam, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). Dle novely tohoto právního 
předpisu na  orgány inspekce práce přešla k  uvedenému datu kontrola v  oblasti 
pracovněprávních předpisů ve smyslu tohoto zákona. Dle ust. § 126 odst. 2 ZoZam 
jsou za  pracovněprávní předpisy považovány právní předpisy o  zaměstnanosti 

§ 3 ZoIP

§ 125 a § 126
ZoZam
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a právní předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. 
Do  konce roku 2011 náležela kontrola v  oblasti zákona o  zaměstnanosti 
do  kompetence jednotlivých složek Úřadu práce České republiky (dále jen „úřad 
práce“), který vznikl ke dni 1. 4. 2011 s  nabytím účinnosti zákona č. 73/2011 Sb., 
o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů. Pro proces kontroly je pak jako obecný předpis pro orgány inspekce práce 
podstatný zejména zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona 
č. 183/2017 Sb. (dále jen „kontrolní řád“), který s účinností od 1. 1. 2014 nahradil zákon 
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole (dále jen zákon o státní kontrole). V souvislosti s jeho 
přijetím bylo plánováno i přijetí dalších novel zákonů, které měly mimo jiné reagovat 
na přijetí tohoto předpisu a odstranit některé vlastní duplicity. To se týkalo i zákona 
o  zaměstnanosti a  zákona o  inspekci práce. K  tomu došlo zákonem č. 64/2014 Sb., 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu, který nabyl 
účinnosti od  1.  5.  2014, a  proto byl po  část roku (pomineme-li aplikaci v  důsledku 
přechodných ustanovení tohoto zákona) při kontrolní činnosti aplikován jednak 
kontrolní řád a  ve svých odchylkách, které nebyly do  uvedeného data odstraněny, 
pak zákon o zaměstnanosti a zákon o  inspekci práce. Nicméně podle přechodného 
ust.  §  29  kontrolního řádu se kontrola zahájená přede dnem nabytí účinnosti 
kontrolního řádu dokončila podle dosavadních právních předpisů, tedy podle zákona 
o státní kontrole. v návaznosti na přijetí uvedeného zákona došlo k odstranění mnoha 
duplicit jak v zákoně o zaměstnanosti, tak v zákoně o inspekci práce. 
Při samotných kontrolách se orgány inspekce práce zaměřují zejména na dodržování 
povinností vyplývajících z  pracovněprávních vztahů, kde vznikají zaměstnancům, 
příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro 
oblast BOZP práva nebo povinnosti v  pracovněprávních vztazích, včetně právních 
předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů 
zaměstnancům. Dále kontrolují povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti 
stanovení pracovní doby a  doby odpočinku, v  oblasti bezpečnosti práce, v  oblasti 
zaměstnávání některých skupin zaměstnanců, v  oblasti upravující výkon umělecké, 
kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi, v oblasti zajištění provozu technických 
zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví včetně vyhrazených technických 
zařízení a  rovněž dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 247/2014 Sb., 
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve 
znění zákona č. 127/2015 Sb.
Orgány inspekce práce rovněž kontrolují dodržování individuálních pracovněprávních 
nároků zaměstnanců vyplývajících z právních předpisů, které jsou upraveny v určitých 
částech kolektivními smlouvami, a dále provádí kontroly, pokud tak stanoví jiný právní 
předpis.
Jinými slovy lze zjednodušeně konstatovat, že orgány inspekce práce kontrolují 
povinnosti vyplývající pro zaměstnavatele ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), ze zákona o zaměstnanosti a z 
předpisů upravujících bezpečnost práce.
Při své činnosti se orgány inspekce práce setkávají často s  podáními jednotlivých 
fyzických osob, které však věcně ve smyslu výše uvedeném nespadají do  jejich 
kompetence a nesouvisí s jejich činností. V takovém případě jsou vázány postupem 
zakotveným v  ust. § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), musí tedy postoupit taková podání usnesením 
správnímu orgánu, který je věcně a místně příslušný k jejich řešení.

§ 12 zákona
č. 500/2004 Sb.
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XXVII.3 Subjekty podléhající kontrole orgánů inspekce práce
Tyto subjekty jsou vymezeny v zákoně o  inspekci práce, přičemž je v tomto zákoně 
vymezena i  negativní působnost, tzn. je zde i  stanoveno, na  koho se působnost 
orgánů inspekce práce nevztahuje a  kde tedy orgány inspekce práce nejsou ke 
kontrole příslušné. Zejména se tedy působnost orgánů inspekce práce vztahuje 
na  zaměstnavatele a  jejich zaměstnance, když dle ust. § 7  ZP jsou od  1. 1. 2014, 
v  důsledku novely zákoníku práce navazující na  přijetí občanského zákoníku, 
za zaměstnavatele považovány osoby, pro které se fyzická osoba zavázala k výkonu 
závislé práce v  základním pracovněprávním vztahu. Stejně tak došlo ke změně 
definice zaměstnance v  ust. § 6  ZP, podle nějž zaměstnancem je fyzická osoba, 
která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Toto 
ustanovení nově tedy deklaratorně vymezilo zaměstnance jakožto prvek základního 
pracovněprávního vztahu, který má v těchto vztazích práva a povinnosti, a osobním 
výkonem závislé práce naplňuje předmět tohoto vztahu, a reagovalo tak na ust. § 9 
odst. 1 NOZ (dále jen občanský zákoník), ze kterého vyplývá, že tento zákoník upravuje 
osobní stav osob (statusové záležitosti).
Pro vymezení právního postavení zaměstnavatelů – právnických osob, je určujícím 
předpisem občanský zákoník, který pojem právnické osoby vymezuje v ust. § 18, § 20 
a § 118 - 418. Podle ust. § 20 NOZ je právnická osoba organizovaný útvar, o kterém 
zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. 
Právnická osoba může bez  zřetele na  předmět své činnosti mít práva a  povinnosti, 
které se slučují s její právní povahou. Právnická osoba má dle ust. § 118 NOZ právní 
osobnost od svého vzniku do svého zániku. I přes to, že existují různé typy právnických 
osob, nespojuje zákoník práce s  jednotlivými typy právnických osob až na  výjimky 
různé právní důsledky. Zaměstnavatelem může být tedy jakákoliv právnická nebo 
fyzická osoba, též i zahraniční právnická osoba (mající sídlo mimo území ČR), která 
zde podniká prostřednictvím organizační složky umístěné na našem území.
Orgány inspekce práce působí vůči:
•  zaměstnavatelům a  jejich zaměstnancům, právnickým osobám, u  kterých jsou 

vykonávány veřejné funkce, a fyzickým osobám vykonávajícím veřejné funkce,
• fyzickým osobám, které jsou zaměstnavateli a samy též pracují,
•  fyzickým nebo právnickým osobám podnikajícím podle zvláštního právního 

předpisu a nikoho nezaměstnávajícím,
•  spolupracujícímu manželovi nebo dítěti osoby uvedené pod  bodem druhým 

a třetím,
•  fyzickým nebo právnickým osobám, které jsou zadavateli stavby (stavebník) 

nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na  zhotovení stavby podílí podle 
zákona o  zajištění dalších podmínek bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci, 
a  koordinátorovi bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci na  staveništi podle 
zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

•  vysílajícím a přijímajícím organizacím a dobrovolníkům při výkonu dobrovolnické 
služby podle zvláštního právního předpisu,

•  právnickým osobám, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení, 
dalším právnickým osobám nebo fyzickým osobám, u  nichž se uskutečňuje 
praktické vyučování žáků středních škol, odborných učilišť nebo vyšších 
odborných škol,

•  věznicím, právnickým nebo fyzickým osobám zaměstnávajícím odsouzené 
a odsouzeným,
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