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ÚVODNÍ SLOVO

Pěva Čouková
Zakladatelka a   Účetního Portálu ®

www.pevacoukova.cz

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

jak bude vycházet toto číslo Mzdového měsíčníku Účetního Portálu, budu na čerstvém vzduchu na 
horách v krásném hotelu a budu s Vámi jen v myšlenkách. A možná taky nebudu… a ponořím se 
do naplánovaného odpočinku…
Mám trochu výčitku, že nehlídám vnoučata, když mají teď „vynucené prázdniny“, ale tak to se mnou 
někdy chodí... Kdo to mohl vědět :).
Velmi často, když jsem v klidu a nepracuji, neskutečně vymýšlím a moje kreativita je velmi aktivní. 
Jen výjimečně se mi podaří ji uspat, obvykle, když jsem mimo republiku a práci déle.
Tentokrát je to v čase od webináře do webináře. Moje nová perioda soukromých výjezdů.
Minulý týden mne zasáhla na mzdové konferenci smutná informace. Informace od mého kamaráda, 
bývalého kolegy a celoživotního ctitele Petra, že odešla moje kolegyně z první práce Vlastička. 
Vlastička, která mne zaučovala do tajů nedokončené výroby v Lokomotivním depu Olomouc. Bylo 
tam neskutečně mnoho zakázek, rozúčtování režií, které ještě dnes u málokterého software vidím. 
Myšlenky se mi vracely do té doby, Vlastičku a celou tehdejší kancelář jsem viděla jako „na živo“, 
vzpomínky byly silné a emotivní. Ta krásná černooká Vlastička, se kterou jsme měly stejně staré 
děti, odešla… Byla v mém věku. Je to takové zastavení. STOPKA, řekla bych. Stopka do našeho 
života, zrcadlo s mnoha otázkami.
Žijeme, tak jak žít chceme?
Máme v pořádku vztahy kolem sebe?
Nežijeme v „ažpacích“, neboli že něco bude až…, až…, až…?
Před pohřbem jsem se vracela z Kroměříže a na obědě v restauraci, kde jsem chvíli pracovala, seděl 
vedle mne člověk s velkým hendikepem. Seděl se slečnou a povídali si… nešlo neslyšet jejich 
rozhovor, byla jsem tu sama. Oba plní optimismu…
Můžeme říct náhoda, ale já vím, že to tak není.
Další STOPKA pro mne.
Umím si vážit toho, že tvořím, žiju, mohu chodit, mám zdravé děti???
A pak přišla poslední STOPKA minulého týdne. Kamarádka, co se vrátila právě z Bali, mi píše, že jde 
na operaci s ledvinou, náhlá událost po návratu. A ještě na další operaci.
Staráme se o své zdraví?
Krásné dny do Česka…
Přeji Vám hodně síly do březnových přiznání a taky alespoň trochu času na zamyšlení nad našimi 
životy. Žijeme? Přežíváme?

S vděčností

P.

http://www.pevacoukova.cz
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„Život je dar. Sám sebe dostane člověk darem..“
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Ošetřovné při zavřené škole nemá skončit po devíti dnech

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) navrhne dočasně zrušit maximální dobu pro vyplácení ošetřovného. 
Jde o reakci na zavření škol kvůli koronaviru, které potrvá nejméně měsíc.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Informace pro zaměstnavatele – kontroly dodržování léčebného režimu

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje, že eNeschopenky spuštěné od 1. 1. 2020 mohou dle stanoviska MPSV 
a ČSSZ lékaři za současné epidemiologické situace využít i při nařízení karantény.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo v souvislosti s rizikem nákazy koronavirem sadu informací pro zaměstnavatele 
a zaměstnance. Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Komise pro spravedlivé důchody jednala o parametrech důchodové reformy

Komise pro spravedlivé důchody na svém únorovém zasedání v pátek 28. února jednala o možných parametrických 
nastaveních důchodové reformy. MPSV komisi předložilo širokou škálu možností úprav parametrů, které různou měrou 
sledují naplnění cíle zajištění důstojného důchodu, posílení důchodů pečujících osob, ale přitom shodně naplňují cíle 
srozumitelnosti a udržitelného zatížení veřejných financí přiměřené současnému stavu.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Schillerová: Zrušit superhrubou mzdu? Jsem skeptická

Zrušíme superhrubou mzdu. To vláda slíbila v programovém prohlášení z roku 2018. Zaměstnancům by díky tomu zbylo 
měsíčně několik stovek v peněženkách navíc. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) nyní začíná couvat. V interview 
pro Novinky řekla, že je skeptická k tomu, že by vláda superhrubou mzdu zrušila.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

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

Každý den pro Vás vybíráme aktuality

Zveřejněno: 12. 3. 2020

Zveřejněno: 6. 3. 2020 

Zveřejněno:  3. 3. 2020 

Zveřejněno: 2. 3. 2020

Zveřejněno: 28. 2. 2020

https://www.ucetni-portal.cz/osetrovne-pri-zavrene-skole-nema-skoncit-po-deviti-dnech-5210-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zvyseni-rodicovskeho-prispevku-ani-dani-zatim-poslanci-neschvalili-4947-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-pro-zamestnavatele-kontroly-dodrzovani-lecebneho-rezimu-5199-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/koronavirus-a-pracovnepravni-souvislosti-5189-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/komise-pro-spravedlive-duchody-jednala-o-parametrech-duchodove-reformy-5188-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/babis-superhrubou-mzdu-zrusime-a-dane-snizime-4985-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/schillerova-zrusit-superhrubou-mzdu-jsem-skepticka-5185-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vypocet-dovolene-se-zmeni-ma-byt-spravedlivejsi-4972-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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Dotaz – úhrada ubytování  
zaměstnancem za jiného zaměstnance
Autor: JUDr. Marie Salačová

Dotaz
V případě, že dva zaměstnanci jednou dohromady na služební cestu, může jeden z nich uhradit ubytování dohromady 
a ve svém cestovním příkaze vykázat ubytování za oba dva? Druhý zaměstnanec také předkládá cestovní příkaz s dietami 
apod., ale bez tohoto ubytování. Pokud toto nelze, podle jakého zákona? 

Odpověď
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů předpokládá, že každý zaměstnanec bude vyúčtovávat 
cestovní náhrady ze své pracovní cesty pouze za sebe. Určitou výjimku v tomto směru představuje situace, kdy na pracovní 
cestu jsou vysláni zaměstnavatelem společně dva nebo více zaměstnanců a ubytují se společně ve dvou nebo vícelůžkovém 
pokoji. Pouze v takovémto případě může uhradit ubytování za všechny jeden z nich, protože cena je stanovena „na pokoj“, 
nikoliv na lůžko. Pokud by se však každý ze společně cestujících ubytoval při této pracovní cestě samostatně, musí si výdaj za 
ubytování hradit a vyúčtovávat každý za sebe.  Pokud by i v tomto případě hradil ubytování za všechny jeden z nich (protože 
má např. platební kartu zaměstnavatele, ale znějící pouze na jeho jméno), kontroly vyřadí zaměstnavateli v podnikatelské 
sféře zaplacený výdaj za ostatní společně cestující z daňově uznatelných nákladů a u zaměstnavatele v rozpočtové sféře by 
předmětná platba byla posouzena jako realizovaná v rozporu s rozpočtovými pravidly.

Pravidla pro používání jednotlivých druhů platebních karet jsou přesně vymezena a jsou součástí smlouvy, na základě které 
je každý druh platební karty vydán. Za jakékoliv osoby může platit pouze ten zaměstnanec, který bude mít vydánu platební 
kartu na jméno zaměstnavatele (podniku nebo organizace) a pod názvem zaměstnavatele bude i jméno zaměstnance.

Jak vypořádáváte cestovní příkazy zaměstnanců v případě, že jedou společně na pracovní cestu, ale ubytování hradí jen 
jeden z nich? Věděli jste, že záleží na tom, zda jsou ubytováni ve společném pokoji, nebo zda mají pokoje oddělené? A jak 
bude při zjištění chybného vypořádání cestovního příkazu postupovat případná kontrola? Z článku paní Marie Salačové se 
to dozvíte.
Jana

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

...      

AKTUALIZOVÁNO
PRO ROK 2020

Dotaz – úhrada ubytování zaměstnancem za jiného zaměstnance
JUDr. Marie Salačová

https://www.codexisuno.cz/8Rq
https://www.ucetni-portal.cz/prehledy/
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>> 14. 5. 2020 - 12. 6. 2020 / Bohuňovice <<

MZDOVÝ SPECIALISTA 2020
 od

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

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

ZAŘAZUJEME NA PŘÁNÍ              BRÁNY TOHOTO KURZU OTEVÍRÁME 18. 3. 2020

10 DNŮ

SLEDUJTE  
PLÁN AKCÍ  

NA ÚČETNÍM 
 PORTÁLU

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

https://www.ucetni-portal.cz/seminare-vlastni/
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VIDEOSEMINÁŘ

Mzdové výpočty 2020 
Pan Brouček – mírně pokročilý 

Ing. Olga Krchovová
provází Ing. Pěva Čouková
27. 11. 2019

WEBINÁŘ
Novinky a připravované aktuality ve mzdové  
oblasti, v oblasti sociálního a zdravotního  
pojištění pro OSVČ pro rok 2020
Ing. Olga Krchovová
provází Ing. Pěva Čouková
28. 11. 2019

WEBINÁŘ

Roční zúčtování daně 

Ing. Milan Lošťák
provází Ing. Pěva Čouková
27. 2. 2020

VIDEA ÚČETNÍHO PORTÁLU
VIDEOSEMINÁŘE | WEBINÁŘE

www.ucetni-portal.cz/videa/eshop

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD




