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ÚVODNÍ SLOVO

Krásný den, milé kolegyně, vážení kolegové,

blíží se Mzdová konference 2022 a já se na ni moc těším… těším se na tu skupinu lidí nadšených 
mzdovou problematikou, se kterými se osobně pozdravím u nás v Bohuňovicích. 

Vše je jinak. Mzdová konference se přesunula z velkých sálů do prostoru bezpečí – do naší firmy 
se současným vstupem naživo online. 

Průvodce mzdovou problematikou je i letos připravený, rozšířený, aktualizovaný a poprvé 
v barevné formě. Je tradičním dárkem pro účastníky konference.

Vzácné je i to, že se potká v jeden den pět expertů na mzdy z oblasti lektorů. A ke všemu máme 
výročí – 10. ročník. 

Takže určitě mimořádná událost!

Jestli se dokážu z produktu stále radovat? Jestli mne vše kolem konference těší jako na začátku, 
kdy jsem vše dávala dohromady?

Přiznám se, že počáteční nadšení mělo „šťávu“ a že dnes je to o něčem zcela jiném.

Nicméně ta pospolitost je určitě krásná a energie setkání, kterou si i tentokrát můžeme dovolit, 
je nenahraditelná. Některé účetní se i v praxi zabývají jen problematikou mezd a přiznám se, že 
je obdivuji. Teď zrovna jsem byla v kontaktu s paní Vlastou, která se jen mzdám věnuje. 

A když děláte něco s radostí, vždy je to vidět.

Je jedno, jestli jste mzdovou účetní nebo prodavačkou v obchodě s prádlem…

Přeji krásné přicházející jaro a na mnohé z Vás se těším na naší konferenci.

S vděčností

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a   Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23 
zkušební komisařka KDP ČR ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

Současné motto:

» Kola se točí…
» Jedeme dál…
» Spolu to zvládneme…
» Jsme optimističtí.…
» Nevzdáváme se

https://www.pevacoukova.cz/
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Dotaz – lyžařský výcvikový kurz a stravné

Autor: JUDr. Marie Salačová     12. 2. 2022
strana 41

Parametry pro srážky ze mzdy v roce 2022

Autor: ing. Růžena Klímová    8. 2. 2022
strany 5–6

Stravenkový paušál v souvislostech – rok 2022

Autor: ing. Růžena Klímová    17. 2. 2022
strany 9–15

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a daňového 
zvýhodnění – 1. část – Roční zúčtování mezd za rok 2021

Autor: ing. Milan Lošťák    30. 1. 2022

strany 16–19

Zkušební doba pod drobnohledem

Autor: JUDr. Michael Košnar      3. 2. 2022
strany 35–39

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a daňového 
zvýhodnění – 2. část – Názorný početní příklad provedení ročního 
zúčtování za rok 2021

Autor: ing. Milan Lošťák    12. 2. 2022

strany 21–29

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a daňového 
zvýhodnění – 3. část – Názorný početní příklad provedení ročního 
zúčtování za rok 2021 (pokračování)

Autor: ing. Milan Lošťák    16. 2. 2022

strany 30–34

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Přehledy

Přehled – Mzdové účetnictví 2022

Autor: ing. Olga Krchovová     1. 1. 2022
strany 7–8

Články

Citát:

„Pokud si myslíš, že můžeš, tak můžeš. A pokud si myslíš, že ne, tak máš pravdu.“

Mary Kay Ash
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Nejčastější otázky k dočasné pracovní neschopnosti
Nemoc či úraz a s tím související výpadek příjmu nejsou určitě nic příjemného. Jako kompenzaci mohou pracující čerpat 
náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a nemocenské. Jaký je v tom rozdíl? V prvních 14 dnech dočasné pracovní 
neschopnosti vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel, od 15. dne náleží nemocenské hrazené Českou správou sociálního 
zabezpečení. Tento princip funguje i u nynějších karantén a izolací. Podrobnosti naleznete v příloze aktuality.

Od června se důchody zvýší v průměru o více než tisícikorunu
Od letošního června budou starobní důchodci dostávat o 8,2 procenta větší procentní výměry svých důchodů. V průměru 
jim tak na účet přijde o 1017 korun víc. Mimořádné zvýšení si vyžádal růst cen, který od loňského června přesáhl zákonem 
stanovených 5 procent.

Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení v roce 2022
Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení v roce 2022. Na 
jednom místě, zde v příloze, naleznete základní informace, které se týkají důchodového i nemocenského pojištění, důchodů 
i dávek nemocenského pojištění, sociálního pojištění OSVČ i pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti.

Rizika a povinnosti spojené s vedením mzdové evidence u zaměstnanců 
nerezidentů

Mzdová evidence u pracovníků, kteří nejsou daňovými rezidenty v ČR, může znamenat pro mzdové oddělení zaměstnavatele 
komplikace, neboť pro tyto zaměstnance platí specifická pravidla a povinnosti. Tato oblast je již teď v hledáčku kontrolních 
orgánů a společně se zrušením EET lze očekávat, že se kontroloři finanční správy zaměří právě na tuto agendu.
Především je třeba vyhodnotit, jestli je pracovník pro dané zdaňovací období daňovým nerezidentem, a to z hlediska české, 
zahraniční a mezinárodní legislativy. Česká legislativa je v tomto ohledu poměrně stručná, neboť daňového nerezidenta 
vymezuje jako poplatníka, který není daňovým rezidentem, tedy stručně řečeno po dobu zdaňovacího období nemá v ČR 
stálý byt a nestráví zde alespoň 183 dní. 

Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění 
nebudou rozesílány

ČSSZ nahradila službu rozesílání dopisů o zaplacených zálohách novou on-line službou. Informace o zaplacených zálohách 
na pojistné na důchodové pojištění jsou přístupné po přihlášení pouze na ePortálu ČSSZ v této nové službě.

Už čtyři roky mohou novopečení tatínci čerpat tzv. otcovskou. Letos 
poprvé v délce 14 dní

Novela o nemocenském pojištění, která vstoupila v platnost 1. února 2018, již čtyři roky umožňuje novopečeným tatínkům 
zůstat doma s novorozencem na tzv. otcovské. Za dobu trvání otcovské Česká správa sociálního zabezpečení provedla 
186 804 výplat otcovské poporodní péče ve výši přesahující 1 miliardu Kč. Tiskovou zprávu a podrobnosti naleznete v příloze 
aktuality.

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

17. 2. 2022

16. 2. 2022

15. 2. 2022

10. 2. 2022

3. 2. 2022

2. 2. 2022

KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Každý den pro Vás vybíráme aktuality

https://www.ucetni-portal.cz/nejcastejsi-otazky-k-docasne-pracovni-neschopnosti-6636-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/od-cervna-se-duchody-zvysi-v-prumeru-o-vice-nez-tisicikorunu-6632-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prehled-nejdulezitejsich-udaju-pro-socialni-zabezpeceni-v-roce-2022-6630-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/rizika-a-povinnosti-spojene-s-vedenim-mzdove-evidence-u-zamestnancu-nerezidentu-6619-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/rizika-a-povinnosti-spojene-s-vedenim-mzdove-evidence-u-zamestnancu-nerezidentu-6619-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-o-zaplacenych-zalohach-na-pojistne-na-duchodove-pojisteni-nebudou-rozesilany-6605-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-o-zaplacenych-zalohach-na-pojistne-na-duchodove-pojisteni-nebudou-rozesilany-6605-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/uz-ctyri-roky-mohou-novopeceni-tatinci-cerpat-tzv-otcovskou-letos-poprve-v-delce-14-dni-6602-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/uz-ctyri-roky-mohou-novopeceni-tatinci-cerpat-tzv-otcovskou-letos-poprve-v-delce-14-dni-6602-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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88
hodin výuky

5  
špičkových lektorů

11
dnů

5. 4. 2022 – 27. 5. 2022 | 4. ročník

unikátní 11denní vzdělávací program 
Naživo & online s možností pokládání dotazů – záznam tzv. „navždy“

ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/2022/

S minutami v popisku pro snadné vyhledávání / s bodíky přímo ve videu / na VIMEO.   
Také jste někdy hledali, co bylo řečeno, a našli jste až v posledních pěti minutách poslední části? 
Náš nástroj je velmi nápomocný. 

MZDOVÝ SPECIALISTA
NAŽIVO & ONLINE 2022

Jeden kurz, a víte vše.

Získejte podporu pro svoji každodenní práci mzdové účetní –  
88 hodin inspirace, vychytávek a příkladů. 

»  mzdová problematika od základů až po složitější případy

»  výpočty komplexních příkladů

»  vhodné i pro daňové poradce a auditory

ONLINE PŘÍSTUP 24/7 // VRACEJTE SE // OPAKUJTE // PROCVIČUJTE

https://www.ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/2022/
https://www.ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/2022/
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Sjednání zkušební doby

Úvodem je třeba upozornit, že zkušební doba nevzniká automaticky ze zákona, avšak jen v případě, že se na tom 
zaměstnanec se zaměstnavatelem výslovně dohodli v pracovní nebo jiné smlouvě. Musí se přitom vždy jednat 
o individuální dvoustrannou dohodu uzavřenou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Není tedy možné sjednat zkušební 
dobu v kolektivní smlouvě nebo ji dokonce jednostranně určit ve vnitřním předpisu zaměstnavatele. 

Zákoník práce sjednání zkušební doby umožňuje i v případě zaměstnanců, u nichž se pracovní poměr podle 
§ 33 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (dále jen „ZP“) zakládá jmenováním, nikoliv tedy pracovní smlouvou 
(viz § 35 odst. 2 ZP). Pozor, to ale platí jen v případě, že je jmenováním pracovní poměr takto skutečně zakládán, nikoliv jen 
dodatečně měněn, neboť zkušební doba může být sjednána nejpozději v den, který byl uveden jako den jmenování na 
pracovní místo vedoucího zaměstnance (viz dále). Zkušební doba se pak v těchto případech obvykle sjednává v tzv. dohodě 
o dalších podmínkách pracovního poměru. V samotném jmenování (jmenovacím dekretu, listině apod.) je totiž sjednání 
zkušební doby vyloučeno, poněvadž se jedná o jednostranné právní jednání zaměstnavatele, byť poněkud atypické, neboť 
platnost tohoto právního jednání je podmíněna souhlasem zaměstnance (zaměstnanci pochopitelně nelze pracovní poměr 
„vnutit“, neboť by se jednalo o výkon nucené práce). 

Je na místě zdůraznit, že zákoník práce zaměstnavatele nelimituje ve vztahu k určitým kategoriím zaměstnanců, zkušební 
dobu je tak možné sjednat i např. s těhotnou zaměstnankyní, osobou se zdravotním postižením či mladistvým 
zaměstnancem. Stejně tak lze sjednat zkušební dobu i se zaměstnancem, se kterým je uzavírán pracovní poměr na dobu 
určitou, byť je třeba pamatovat na speciální omezení vztahující se k maximální délce zkušební doby plynoucí z § 35 odst. 5 ZP 
(viz dále). 

Ke sjednání zkušební doby lze přistoupit nejpozději v den, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu 
do práce [§ 34 odst. 1 písm. c) ZP], případně v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího 
zaměstnance (viz § 35 odst. 3 ZP). Tento den, kterým podle § 36 ZP vzniká pracovní poměr, se přitom nemusí nutně 
shodovat se dnem, kdy má zaměstnanec rozvrženou první směnu, tedy začíná fakticky pracovat. Je třeba zdůraznit, že 
později sjednaná zkušební doba by byla neplatná! Stejně by tomu bylo v případě jejího zpětného sjednání antedatováním 
dané smlouvy (strana napadající platnost zkušební doby by ale pochopitelně tuto skutečnost musela u soudu prokázat).

Zkušební doba musí být s ohledem na dikci § 35 odst. 6 ZP sjednána vždy písemně. Ústně sjednaná zkušební doba by tak 
byla pro rozpor se zákonem stižena vadou neplatnosti. 

Ujednání zaměstnance se zaměstnavatelem o zkušební době by mělo obsahovat, že k pracovnímu poměru mezi 
zaměstnancem „A“ a zaměstnavatelem „B“ se sjednává zkušební doba, která trvá po dobu „X“ ode dne vzniku pracovního 
poměru. Délku zkušební doby lze např. určit v kalendářních měsících nebo vymezit konkrétním počtem kalendářních dní 
ode dne vzniku pracovního poměru, respektive sjednaného dne nástupu do práce. Zkušební doba, jak ze samotného názvu 
již plyne, je dobou, nikoliv lhůtou, na její počítání a běh se tak aplikuje § 333 ZP, který lakonicky stanoví, že doba počíná 
prvním dnem a končí uplynutím posledního dne stanovené nebo sjednané doby. Pravidla obsažená v § 605 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) upravující počítání a běh lhůt v pracovním právu (např. 
prekluzivní lhůta podle § 72 ZP), se tedy neuplatní. 

1

V praxi hojně využívaný institut zkušební doby, který je upraven v § 35 zákoníku práce, umožňuje zaměstnanci a zaměstnavateli 
prakticky si ověřit, zdali jim uzavřený pracovní poměr vyhovuje a odpovídá jejich původním představám. Konkrétně 
umožňuje zaměstnavateli posoudit, zdali zaměstnanec splňuje jeho očekávání v přístupu k plnění pracovních povinností 
a splňuje veškeré předpoklady pro řádný výkon práce, zaměstnanci pak umožňuje dostatečně zvážit, zdali mu vyhovuje 
druh práce, místo výkonu práce, mzdové/platové a jiné pracovní podmínky. Neosvědčí-li se z nějakého důvodu spolupráce 
či pracovní poměr některé ze stran jednoduše nevyhovuje, lze pak pracovní poměr ve zkušební době velice snadno a rychle 
jednostranně rozvázat na základě § 66 zákoníku práce, čemuž se budeme podrobněji věnovat v navazujícím článku. 

Michael Košnar

Zkušební doba pod drobnohledem
Autor: JUDr. Michael Košnar

3. 2. 2022

Zkušební doba pod drobnohledem
JUDr. Michael Košnar

https://www.codexisuno.cz/cg6?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ccp?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cct?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ccu?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ccv?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ccw?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ccx?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ccy?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ccz?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ccz?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ccA?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ccp?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ccq?lang=cs
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Příklad č. 1 – Konec zkušební doby

Pracovní poměr vznikl 6. září 2022 (den nástupu do práce), přičemž zkušební doba byla sjednána v délce 2 měsíců. 
Nedojde-li k prodloužení zkušební doby ze zákona z důvodu celodenních překážek v práci nebo čerpání celodenní 
dovolené, zkušební doba skončí 5. listopadu 2022, a to zcela bez ohledu na to, zdali tento den připadl na sobotu, neděli 
nebo svátek (pozn: to je jeden ze zásadních rozdílů od lhůty, jejíž běh se v tomto směru řídí § 607 občanského zákoníku, 
podle něhož platí, že připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní 
den nejblíže následující).

S ohledem na vyšší míru právní jistoty je rovněž možné sjednat zkušební dobu ode dne vzniku pracovního poměru do 
konkrétně vymezeného data, je však třeba dát pozor na zákonné limity maximální délky zkušební doby (viz dále).

Nejvýše přípustná délka zkušební doby

Sjednaná zkušební doba nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru, tedy ode 
dne, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce. Toto omezení však platí jen pro řadové zaměstnance. 
U vedoucích zaměstnanců umožňuje zákoník práce sjednat zkušební dobu až v délce 6 měsíců po sobě jdoucích ode 
dne vzniku pracovního poměru. Vedoucím zaměstnancem se přitom rozumí zaměstnanec, který je na jednotlivých 
stupních řízení zaměstnavatele oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit 
a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny (viz § 11 ZP). V obou případech se jedná o maximální 
možnou délku zkušební doby, strany se tedy pochopitelně mohou dohodnout, že zkušební doba bude kratší.

Pokud se stane řadový zaměstnanec v průběhu zkušební doby vedoucím zaměstnancem, nedochází tím pochopitelně 
k  automatickému prodloužení zkušební doby na 6 měsíců. Rovněž není možné, aby zaměstnanec se zaměstnavatelem 
s  ohledem na tuto změnu sjednali dodatečné prodloužení zkušební doby, protože § 35 odst. 4 ZP výslovně zakazuje 
dodatečné prodlužování již sjednané zkušební doby. Lze se však klonit k tomu, že tento zákaz je na místě vykládat 
tak, že sjednanou zkušební dobu nelze dodatečně prodlužovat po vzniku pracovního poměru. Uzavřel-li tedy např. 
zaměstnavatel se zaměstnancem pracovní smlouvu, v níž byla sjednána tříměsíční zkušební doba, nicméně před vznikem 
pracovního poměru se rozhodlo, že se bude jednat o vedoucího, nikoliv řadového zaměstnance, je možné se na dodatečném 
prodloužení již sjednané zkušební doby ještě dohodnout. Musí se tak ale stát nejpozději v den vzniku pracovního poměru, 
tedy nejpozději v pracovní smlouvě sjednaném dni nástupu do práce. Naopak dodatečné zkrácení zkušební doby zákoník 
práce nezakazuje, přičemž i Nejvyšší soud ČR výslovně potvrdil, že se na něm strany mohou dohodnout (viz rozsudek NS ze 
dne 3. dubna 2017, sp. zn. 21 Cdo 1755/2016). Pokud tedy zaměstnanec se zaměstnavatelem shodně usoudí, že zkušební 
doba již splnila svůj účel a chtějí tedy pracovní poměr „stabilizovat“, mohou se i v průběhu zkušební doby dohodnout, že ji 
dodatečně zkrátí.

Další omezení maximální délky zkušební doby spočívá v tom, že zkušební doba nesmí být sjednána delší, než činí 
polovina sjednané doby trvání pracovního poměru na dobu určitou (viz § 35 odst. 5 ZP). Toto zákonné omezení cílí na 
ochranu zaměstnance, a to před sjednáním zkušební doby, která bude zcela nebo z většinové části pokrývat pracovní poměr 
na dobu určitou. Lze se přitom klonit k výkladu, který operuje s počtem kalendářních dní, tedy pracovní poměr na dobu 
určitou je vyjádřen jako určitý počet kalendářních dní, přičemž zkušební doba nesmí být sjednána delší, nežli činí polovina 
těchto kalendářních dní. 

Příklad č. 2 – Další omezení max. délky zkušební doby u pracovního poměru na dobu určitou 

Pracovní poměr zaměstnance byl sjednán na dobu určitou od 1. srpna do 18. listopadu. Poněvadž sjednaná doba 
trvání pracovního poměru činí přesně 110 kalendářních dní, zkušební doba může být ujednána maximálně v délce 
55 kalendářních dnů (110 : 2 = 55), tedy nejdéle od 1. srpna do 24. září.

Poznámka:
Současně je vždy pochopitelně třeba pamatovat na zákonné omezení, že zkušební doba nesmí být sjednána delší než 
3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru, respektive 6 měsíců u vedoucích zaměstnanců (viz výše).

Byla-li zkušební doba sjednána v délce, která je v rozporu s výše uvedenými omezeními její nejvýše přípustné délky plynoucími 
z § 35 odst. 1 a 5 ZP, lze se klonit k tomu, že se bude jednat o částečnou neplatnost, kdy bude neplatné jen ujednání ohledně části 
zkušební doby jdoucí nad zákonný limit (viz § 576 občanského zákoníku). Stranami původně vyjádřená vůle je tak respektována 
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v maximálním možném rozsahu, který je souladný se zákonem. Tento závěr rovněž konvenuje dosavadní judikatuře Nejvyššího 
soudu ČR (viz rozsudek ze dne 27. listopadu 2001, sp. zn. 21 Cdo 127/2001). Sjedná-li tedy např. zaměstnavatel s řadovým 
zaměstnancem zkušební dobu v délce 4 měsíců, což je v rozporu s § 35 odst. 1 ZP, jedná se pak o platně sjednanou zkušební 
dobu v délce 3 měsíců, přičemž ujednání o trvání zkušební doby ve čtvrtém měsíci již bude neplatné. 

Prodloužení zkušební doby ze zákona

Jak již bylo výše řečeno, zkušební dobu nelze dodatečně prodlužovat ujednáním stran, nicméně podle § 35 odst. 4 ZP platí, 
že zkušební doba se automaticky prodlužuje o dobu celodenní dovolené a o dobu celodenních překážek v práci, 
zasahují-li do zkušební doby. Důvodem je, že zaměstnanec nekoná práci, tudíž zkušební doba v tyto dny neplní svůj 
účel  –  strany nemohou testovat fungování pracovního poměru. Může se přitom jednat jak o překážku v práci na straně 
zaměstnance (např. karanténa zaměstnance), tak překážku v práci na straně zaměstnavatele (např. prostoj). Překážka v práci 
ale musí trvat v rozsahu celé směny zaměstnance, jinak k prodloužení zkušební doby nedojde. Pokud tedy např. zaměstnanec 
během zkušební doby z důvodu vyšetření ve zdravotnickém zařízení omluveně zameškal 2 hodiny z 8hodinové směny, 
zkušební doba se mu neprodlouží. Stejně tak k prodloužení zkušební doby nepovede čerpání dovolené v pouhé části směny, 
které zákon výjimečně umožňuje (viz blíže § 218 odst. 6 ZP). Pozor, o dny neomluvené absence v práci („áčko“) se zkušební 
doba rovněž neprodlužuje, byť v tento den zkušební doba svůj účel rovněž neplní.

Lze se klonit k převažujícímu odbornému názoru, že se zkušební doba prodlužuje o pracovní dny (nikoliv tedy 
o kalendářní dny). Tento výklad si lze demonstrovat na následujícím příkladu:

Příklad č. 3 – Prodloužení zkušební doby ze zákona

Zkušební doba zaměstnance má skončit 31. ledna 2022. Zaměstnanec během takto sjednané zkušební doby 3 směny 
neodpracoval z důvodu čerpání dovolené a 5 směn omluveně zameškal pro důležitou osobní překážku v práci spočívající 
v péči o dítě mladší než 10 let. Zkušební doba se tedy zaměstnanci automaticky ze zákona prodlouží o 8 pracovních 
dní (3 + 5). To, do kdy až bude zkušební doba ze zákona prodloužena, pak bude záviset na konkrétním rozvržení směn 
zaměstnance v únoru. Má-li tedy např. tento zaměstnanec pětidenní pracovní týden, kdy pracuje od pondělí do pátku, 
jeho zkušební doba pravděpodobně skončí dne 10. února 2022 (na období od 1. do 10. února 2022 připadá tomuto 
zaměstnanci celkem 8 směn, tedy 8 pracovních dní). Pokud by ale tento zaměstnanec pracoval např. vždy jen v pondělí 
a v úterý, tj. měl rozvržené 2 směny za týden, jeho zkušební doba by skončila pravděpodobně až 28. února 2022 (na 
období od 1. do 28. února 2022 by připadlo tomuto zaměstnanci celkem 8 směn).

Pokud by ale zaměstnanci ve výše uvedeném příkladu do těchto 8 pracovních dní, o něž se mu má zkušební doba ze zákona 
prodloužit, zasáhla další celodenní překážka v práci nebo celodenní čerpání dovolené, lze se klonit k tomu, že takto zameškané 
směny se do oněch 8 pracovní dní započítávat nebudou. Pokud tedy např. zaměstnanec ve výše uvedeném příkladu bude 
čerpat 8. února dovolenou v rozsahu celé směny, jeho zkušební doba neskončí 10. února (viz výše), nýbrž až 11. února 2022, 
na který připadá zaměstnanci páteční směna. Konkrétně zkušební doba skončí půlnocí tohoto posledního dne. 

Z toho rovněž vyplývá, že pokud překážka v práci nebo čerpání dovolené zasáhne do data, kdy měla zkušební doba původně 
skončit (tj. nebýt jejího prodloužení), odpovídající počet pracovních dní, o něž se má zkušební doba prodloužit, se „napočítá“ 
až po skončení takovéto překážky v práci, případně po skončení doby čerpání dovolené. Je to logické, neboť v opačném 
případě by došlo k prodloužení zkušební doby o dobu, kdy zcela nebo zčásti stále trvá překážka v práci (čerpání dovolené). 
Prodloužení zkušební doby by pak nevedlo ke kýženému cíli. Lze si to ukázat na následujícím příkladu:

Příklad č. 4 – Prodloužení zkušební doby ze zákona

Tříměsíční zkušební doba zaměstnance má skončit 28. února 2022. Zaměstnanec v průběhu zkušební doby od 
1.  prosince do 28. února neodpracoval 1 celou směnu z důvodu čerpání dovolené a dále byl od 25. února do 20. 
března 2022 uznán dočasně práce neschopným, kdy z tohoto důvodu do 28. února 2022 (původní datum skončení 
zkušební doby) omluveně zameškal celkem 2 směny. Zaměstnancova zkušební doba se tedy automaticky ze zákona 
prodlouží o 3 pracovní dny (1 + 2). Tyto 3 pracovní dny však napočítáme až po skončení dočasné pracovní neschopnosti 
k 20. březnu 2022. Pokud tento zaměstnanec pracuje od pondělí do pátku, jeho zkušební doba pak skončí 23. března, 
ledaže by zaměstnanci do doby od 21. do 23. března připadla celodenní překážka v práci či čerpání celodenní dovolené. 
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V případě dlouhodobých překážek v práci tak zkušební doba může někdy trvat i několik let. Zkušební doba přitom v těchto 
případech trvá po celou dobu. Nedochází tedy k jejímu přerušení po dobu trvání celodenních překážek v práci a čerpání 
dovolené, což je důležité z hlediska možnosti stran zrušit i v této době pracovní poměr ve zkušební době (s výjimkou plynoucí 
z § 66 odst. 1 ZP, kdy zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů 
trvání dočasné pracovní neschopnosti/karantény zaměstnance). 

Jak vidno, posouzení toho, jak v konkrétním případě byla prodloužena zkušební doba, není vždy úplně jednoduché a není tak 
překvapením, že v praxi zde zaměstnavatelé celkem často chybují. Výše nastíněná názorová nejednotnost v rámci odborné 
veřejnosti ohledně některých otázek tomu jistě rovněž neprospívá. Lze tedy obecně doporučit se zrušením pracovního 
poměru ve zkušební době zbytečně neotálet a nenechávat jej na poslední chvíli, neboť to v konečném důsledku může vést 
k neplatnému rozvázání pracovního poměru, což je zejména pro zaměstnavatele důsledek značně nepříjemný a zejména 
pak drahý.

(Znovu)sjednání zkušební doby u navazujícího poměru

Mění-li se již vzniklý pracovní poměr v některém z jeho parametrů, a to např. i zcela zásadním způsobem, nelze s ohledem 
na tuto skutečnost (znovu)sjednat zkušební dobu, neboť by se takovéto ujednání nevyhnutelně dostalo do kolize se 
základním pravidlem, že zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce 
(viz § 35 odst. 3 ZP). Totéž platí i v případě, že zaměstnavatel „řetězí“ pracovní poměry na dobu určitou, což je v praxi 
poměrně časté, a sjedná přitom se zaměstnancem v dodatku k pracovní smlouvě prodloužení pracovního poměru na dobu 
určitou, tedy dosavadní pracovní poměr nepřerušeně trvá dále a nový pracovní poměr nevzniká. Pokud ale zaměstnavatel 
s dosavadním zaměstnancem nebo zaměstnancem, který pro něj dříve pracoval, uzavírá zcela nový pracovní poměr 
a současně chce (znovu)sjednat zkušební dobu, odpověď již nemusí být takto jednoznačná. Zákoník práce totiž tuto 
problematiku explicitně neřeší.

Nejvyšší soud ČR se nicméně otázkou, zdali lze sjednat zkušební dobu v případě, že zaměstnanec pro zaměstnavatele 
již v minulosti pracoval, opakovaně zabýval. Konkrétně v rozsudku ze dne 21. února 2017, sp. zn. 21 Cdo 3480/2016, 
Nejvyšší soud posuzoval případ, kdy zaměstnanec několik let pracoval na základě dohody o provedení práce (DPP) 
a  dohody o pracovní činnosti (DPČ) a následně se stejným zaměstnavatelem uzavřel pracovní poměr, k němuž sjednali 
zkušební dobu. Jednalo se přitom o stejný druh práce, tudíž se nabízela argumentace, že zkušební doba v tomto případě už 
neplní svůj účel a takovéto ujednání je tedy neplatné, stejně jako samotné zrušení pracovního poměru ve zkušební době 
učiněné zaměstnavatelem, což představovalo jádro celého sporu. Nejvyšší soud však celou záležitost posoudil odlišně, kdy 
upozornil, že „právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr se od pracovního poměru neliší pouze 
uzavřením dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti místo pracovní smlouvy, ale také obsahem, tj. vymezením 
práv a povinností stran těchto pracovněprávních vztahů. Tyto odlišnosti opodstatňují sjednávání zkušební doby v pracovní 
smlouvě (popřípadě v jiné smlouvě) i v případech, kdy jejímu uzavření předcházel pracovněprávní vztah mezi stejnými 
stranami založený ohledně stejného druhu práce některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, neboť je 
namístě zaměstnavateli i zaměstnanci umožnit, aby si ověřili, zda podmínky výkonu práce (byť stejného druhu) v pracovním 
poměru včetně většího rozsahu práce (srov. § 79 odst. 1 ZP) naplní očekávání, se kterým do tohoto pracovněprávního vztahu po 
skončení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti vstupují“. Nejvyšší soud tedy upozornil na zcela odlišnou 
povahu pracovního poměru a právního vztahu založeného DPP či DPČ, kdy sjednání zkušební doby v tomto konkrétním 
případě považoval za zcela opodstatněné, a to navzdory skutečnosti, že byl sjednaný druh práce v obou případech stejný. 
Vycházel přitom ve své úvaze z toho, zdali bylo sjednání zkušební doby s ohledem na okolnosti daného případu a její 
účel opodstatněné, či nikoliv. 

Na tento přístup pak Nejvyšší soud navázal i v rozsudku ze dne 16. března 2021, sp. zn. 21 Cdo 2410/2020, kdy uvedl: „Lze-li 
zkušební dobu platně sjednat i v případě, že zaměstnanec vykonával dříve u téhož zaměstnavatele stejný druh práce (na základě 
dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti), jak dovodil Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 21. 2.  2017 
sp. zn. 21 Cdo 3480/2016, tím spíše je možné ji ujednat pro pracovní poměr se sjednaným odlišným druhem práce (zejména 
jde-li o druh práce natolik odlišný od předchozího druhu vykonávané práce, jako je tomu v případě práce uklízečky vykonávané 
žalobkyní pro žalovaného do 31. 12. 2017 a práce lesní dělnice, kterou žalobkyně začala vykonávat od 1. 3. 2018), který nadto 
bezprostředně na předchozí základní pracovněprávní vztah nenavazuje.“ V tomto případě tedy Nejvyšší soud dovodil, že je 
opodstatněné sjednat zkušební dobu i v případě, kdy zaměstnankyně již pro zaměstnavatele v minulosti pracovala, a to 
dokonce na základě pracovního poměru (nikoliv tedy na základě „doplňkové“ DPP či DPČ, jako tomu bylo v případu výše). 
Stěžejní přitom byla skutečnost, že sjednaný druh práce byl v daném případě podstatně odlišný od toho, který byl sjednán 
u předchozího pracovního poměru (uklízečka vs. lesní dělnice). Soud navíc přihlédl k tomu, že na sebe pracovní poměry 
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nenavazovaly bezprostředně, kdy zaměstnankyně po skončení pracovního poměru č. 1 a vznikem pracovního poměru 
č. 2 pro zaměstnavatele celkem dva měsíce nepracovala. 

Při úvahách nad platností (znovu)sjednání zkušební doby u nově vzniklého pracovního poměru mezi týmiž smluvními 
stranami se nabízí vycházet z výše uvedených rozsudků Nejvyššího soudu ČR a zkoumat pro každý konkrétní případ 
opodstatněnost takovéhoto ujednání s ohledem na účel zkušební doby. Určující v tomto směru přitom např. mohou být:

  rozdíly v základních parametrech pracovněprávních vztahů uzavřených mezi týmiž smluvními stranami (pracovní 
poměr vs DPP, DPČ; odlišný druh práce, rozsah práce atd.), 

  délka případné časové prodlevy mezi jednotlivými pracovními poměry, přičemž obecně platí, že čím je tato prodleva 
delší, tím je sjednání zkušební doby snáze obhajitelné (roli ale může hrát např. i fakt, čemu se zaměstnanec v mezičase 
věnoval – pokud např. mezi pracovními poměry „pouze“ cestoval, za tuto relativně krátkou dobu mohl přijít o pracovní 
návyky nebo vědomosti/schopnosti potřebné k výkonu práce, a to typicky u dynamicky se vyvíjejících oborů),

  délka takto sjednané zkušební doby (kratší zkušební doba, než činí zákonné maximum, obecně bude snáze obhajitelná).

Pokud tedy zaměstnavatel „řetězí“ pracovní poměry na dobu určitou, kdy současně opakovaně sjednává zkušební dobu, aniž 
by se u nově uzavřeného pracovního poměru cokoliv podstatného změnilo, může pak v případném sporu o platnost zrušení 
pracovního poměru ve zkušební době „narazit“. Vždy však bude záležet na okolnostech konkrétního případu, respektive na 
jejich posouzení příslušným soudem. 

SLEDUJTE PLÁN AKCÍ NA ÚČETNÍM PORTÁLU

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

Zkušební doba pod drobnohledem
JUDr. Michael Košnar

https://www.ucetni-portal.cz/plan-akci/
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Mzdový měsíčník č. 2/2022 internetového portálu www.ucetni-portal.cz 
Jedinečná konference o mzdách – přidáte se k nám?

5 špičkových lektorů:

ing. RŮŽENA KLÍMOVÁ
Mgr. ZDENĚK SCHMIED
ing. OLGA KRCHOVOVÁ

ing. MILAN LOŠŤÁK
ing. TOMÁŠ STEJSKAL

úterý 8. 3. 2022 od 9:00 do 17:30 hod. | 10. ročník 

Naživo & online s možností pokládání dotazů – záznam tzv. „navždy“
co se událo a co se chystá ve mzdách | losování o hodnotné ceny

ucetni-portal.cz/mzdova-konference/

S minutami v popisku pro snadné vyhledávání / s bodíky přímo ve videu / na VIMEO.   
Také jste někdy hledali, co bylo řečeno, a našli jste až v posledních pěti minutách poslední části? 
Náš nástroj je velmi nápomocný. 

» »

MZDOVÁ KONFERENCE
NAŽIVO & ONLINE 2022

Co se událo a co nás
čeká ve mzdách.

ONLINE PŘÍSTUP 24/7 // VRACEJTE SE // OPAKUJTE // PROCVIČUJTE

TRADIČNÍ DÁREK: 
PRŮVODCE MZDOVOU PROBLEMATIKOU 2022

https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-konference/
https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-konference/
https://www.youtube.com/watch?v=NOvqMFwCekQ
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Webinář: IDA – Internetová důchodová aplikace ČSSZ, 
aktuální informace o důchodové  
problematice
Tomáš Stejskal
Pěva Čouková
21. 10. 2021

1 h 37 min

WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU
www.ucetni-portal.cz/videa/eshop

MZDOVÝ MĚSÍČNÍK ÚČETNÍHO PORTÁLU www.ucetni-portal.cz | Číslo 2/2022
Vydáno: 18. 2. 2022 v Bohuňovicích 
Vydavatel: Účetní Portál a.s., V Drahách 39, 783 14 Bohuňovice | infolinka: +420 730 585 423 | IČ 053 14 674

Webinář: Mzdové aktuality na podzim 
s Olgou Krchovovou 

Olga Krchovová
Pěva Čouková
26. 10. 2021

1 h 27 min

Webinář: Aktuality z oblasti závislé činnosti

Milan Lošťák
Pěva Čouková
4. 11. 2021

1 h 35 min

Webinář: Mzdová čísla s Olgou a Pěvou 

Olga Krchovová
Pěva Čouková
3. 2. 2022

2 h 31 min

Webinář: Roční zúčtování daně 2021 

Milan Lošťák
Pěva Čouková
24. 2. 2022

Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny? Sledujte videa na Účetním 
Portálu a naše pozvánky. Záznam na věky pro členy GOLD Účetního Portálu.

PŘIPRAVUJEME

https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ida-internetova-duchodova-aplikace-cssz-aktualni-informace-o-duchodove-problematice-21-10-2021-19-00-229-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-mzdove-aktuality-na-podzim-s-olgou-krchovovou-utery-26-10-2021-19-00-234-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-aktuality-z-oblasti-zavisle-cinnosti-4-11-2021-19-00-235-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-mzdova-cisla-s-olgou-a-pevou-3-2-2022-19-00-246-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-rocni-zuctovani-dane-2021-24-02-2022-19-00-249-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/videa/

