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ÚVODNÍ SLOVO

Milé kolegyně, vážení kolegové,

možná Vám někdy někdo řekl něco nehezkého nebo napsal komentář, který byl velmi, opravdu velmi nelichotivý. 
Vzpomínáte? Moc to bolelo. Možná jste si říkali, že to bylo naposled, co jste o sobě něco napsali nebo řekli, že toto 
opravu nemáte zapotřebí.

Jestli mi to někdy někdo udělal také? Ano, udělal, některé komentáře opravdu nebyly hezké. Mohla jsem se zavřít, 
nepsat více, nepublikovat, nechodit už prostě „s kůží na trh“ veřejnému mínění. 

Neudělala jsem to, nešla jsem do ulity, i když se mi chtělo. Už tehdy jsem věděla, že komentář možná smažu, 
možná nesmažu, a vyslala dotyčnému soucit. Asi se mu něco stalo, asi není v pohodě a teď má možnost svoji 
nepohodu poslat na mne. Má moc mít názor.

Moje dnešní povídání je o dávání a braní. Určitě víte a znáte, co byste chtěli – pohodu, vlídné slovo, krásné 
komentáře a názory od blízkých, rozesmáté a veselé lidi kolem sebe, bytí bez stresu, naslouchání od ostatních, 
lásku, pomoc od bližního i cizího, aby Vám nikdo neskákal do řeči a mohli jste alespoň někdy dokončit svoji 
myšlenku a bylo by toho hodně… každý by měl svůj seznam.

Co tak začít od toho, že to, co nejvíce chceme, budeme sami rozdávat?

Není to snadné, vím… ale jestli chceme změnit svět a já chci, ať si myslí kdo chce, co chce, tak je to tak moc 
potřeba. Vyzkoušejte bytí v laskavosti k druhému, bez vyčítání čehokoliv, bez nevyžádaných rad, rozdávejte 
úsměvy. Zkusíte?

Dospělí se téměř nedají kontaktovat, myslím cizí lidé. Někdy zkouším, jestli mám šanci se na procházející osobu 
usmát, obvykle po očním kontaktu. Šance jsou minimální. Lidé jsou zamračení, obvykle v běhu a nepřítomném 
výrazu. Když zkusíte kontaktovat děti sedící na kočárku, téměř vždy se Vám to podaří. Kde jsme se ztratili?

Moje dnešní pozvánka je do světa dávání a braní.

Zkusíte se mnou?

Děkuji za inspiraci Deepak Chopra.

Krásné jaro, které už je na dosah ruky, a příslib teplých dnů.

A jedna myšlenka – štěstí hledejte u sebe, tam je jistota, zvenčí ho získá opravdu jen málokdo a obvykle velmi 
krátkodobě.

Těším se na viděnou.

Mzdový specialista už běží bez lidí, ale třeba na Daňovém specialistovi se uvidíme „naživo“. Moc mi chybíte.

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 ®
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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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE
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„Dnes a každý den dávám to, co chci přijímat. “

Deepak Chopra
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Home office – problémy dnešní doby – Náhrada nákladů,  
které zaměstnancům vznikají při výkonu práce z domova

Autoř: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., ing. Ivana Pilařová  17. 3. 2021
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Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění
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Pandemický zákon v pracovněprávní praxi
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Dotaz – stravenkový paušál a stravné v jednom dni a daňové 
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Mimořádné pracovní cesty
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Tzv. krizové ošetřovné mohou nyní čerpat i rodiče, kteří pečují 
o desetileté a starší děti se zvláštními vzdělávacími potřebami

Na ošetřovné poskytované z důvodu uzavření školských a dětských zařízení budou mít nyní nárok i zaměstnanci, kteří 
nemohou vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o nezaopatřené dítě se speciálními vzdělávacími potřebami podle 
školského zákona, jestliže toto dítě nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii a je desetileté 
nebo starší (u dětí mladších 10 let je jinak ošetřovné přiznáváno na všechny, které musely zůstat doma kvůli uzavřené škole, 
školce atd.). | Zdroj: ČSSZ

Vyplacení doplatků krizového ošetřovného v souvislosti s jeho 
navýšením

Parlament ČR 21. 4. 2021 schválil novelu zákona, podle kterého se poskytuje tzv. krizové ošetřovné. To bude nyní náležet za 
dny péče v kalendářním měsíci ve výši 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu (dosud to bylo 70 %) a doplatí se 
bez žádosti zpětně za období od 1. 3. 2021... (pokračování zde). | Zdroj: ČSSZ

OSVČ mohou žádat o „ošetřovné“ za březen
Ode 22. dubna 2021 do 21. května 2021 mohou osoby samostatně výdělečně činné opět žádat o „ošetřovné“, a to za dobu 
od 1. do 31. března 2021. I nadále přitom platí, že tuto dotaci, která souvisí s pandemií koronaviru, nelze kombinovat 
s kompenzačním bonusem v gesci Ministerstva financí, který se zvýšil na 1 000 Kč denně. Za každý kalendářní den v březnu 
včetně víkendů je dotace 400 Kč. | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Antigenní testování dětí a ošetřovné
S návratem dětí do škol a dětských zařízení je spojena i nutnost pravidelného testování dětí na přítomnost covid-19 . ČSSZ 
odpovídá, jak postupovat, když má dítě ve škole test pozitivní. Do školy či školky nastoupit nemůže, a vzniká tak potřeba 
péče a s ní nárok na ošetřovné. Může tak nastat hned několik situací. A tyto situace jsou uvedeny v příloze, kterou je tisková 
zpráva ČSSZ. | Zdroj: ČSSZ

Zvyšování ošetřovného
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR skutečně schválila návrh zákona, kterým se zvyšuje ošetřovné na 80 % denního 
vyměřovacího základu, a to od 1. 3. 2021. Jde o sněmovní tisk č. 1177. Návrh zákona byl postoupen Senátu dne 6. 4. 2021, 
kde se připravuje jeho projednání.
Zamýšlená změna se stane účinnou teprve po schválení Senátem, podpisu prezidenta ČR a vyhlášení ve sbírce zákonů, avšak 
ti, kdo ošetřovné pobírají, nemusí mít strach, že by o navýšenou částku přišli... (pokračování zde). | Zdroj: ČSSZ

Příklady výpočtu karantény a izolace zveřejněné na stránkách  
České správy sociálního zabezpečení

S ohledem na aktuálnost zařazujeme příklady, které zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení na svých stránkách. 
Kalkulačku výpočtu jsme přinesli v aktualitách dne 11. 3. 2021. | Zdroj: ČSSZ

Izolačka (zákon č. 121/2021 Sb.) – pozor na účinnost zákona 
od 5. 3. 2021 při zpracování mezd za březen

Dovolujeme si upozornit, s ohledem na zpracování mezd za březen, že zaměstnanci, kterým byla nařízena karanténa nebo 
izolace před 1. 3. 2021, budou mít nárok na příspěvek od účinnosti zákona, tj. od 5. 3. 2021. Pokud zaměstnanci byla nařízena 
karanténa na 15 dnů od 28. 2. do 14. 3. 2021, tak v tomto případě, bohužel, na příspěvek mít nárok po dobu prvních 5 dnů 
karantény do 4. 3. 2021 nebude, neboť mu karanténa byla nařízena před 1. 3. 2021, bude mít ale nárok po zbývajících 9 dnů 
ode dne účinnosti zákona, tedy od 5. 3. do 13. 3. 2021. | Zdroj: MPSV

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

28. 4. 2021

23. 4. 2021

23. 4. 2021

22. 4. 2021

19. 4. 2021

12. 4. 2021

7. 4. 2021

KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Každý den pro Vás vybíráme aktuality

https://www.ucetni-portal.cz/tzv-krizove-osetrovne-mohou-nyni-cerpat-i-rodice-kteri-pecuji-o-desetilete-a-starsi-deti-se-zvlastnimi-vzdelavacimi-potrebami-5933-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/tzv-krizove-osetrovne-mohou-nyni-cerpat-i-rodice-kteri-pecuji-o-desetilete-a-starsi-deti-se-zvlastnimi-vzdelavacimi-potrebami-5933-a.html
https://www.cssz.cz/web/cz/-/tzv-krizove-osetrovne-mohou-nyni-cerpat-i-rodice-kteri-pecuji-o-desetilete-a-starsi-deti-se-zvlastnimi-vzdelavacimi-potrebami
https://www.ucetni-portal.cz/vyplaceni-doplatku-krizoveho-osetrovneho-v-souvislosti-s-jeho-navysenim-5923-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vyplaceni-doplatku-krizoveho-osetrovneho-v-souvislosti-s-jeho-navysenim-5923-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vyplaceni-doplatku-krizoveho-osetrovneho-v-souvislosti-s-jeho-navysenim-5923-a.html
https://www.cssz.cz/web/cz/-/vyplaceni-doplatku-krizoveho-osetrovneho
https://www.ucetni-portal.cz/osvc-mohou-zadat-o-osetrovne-za-brezen-5921-a.html
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/-osvc-mohou-zadat-o-_osetrovne_-za-brezen--260846/
https://www.ucetni-portal.cz/antigenni-testovani-deti-a-osetrovne-5920-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/antigenni-testovani-deti-a-osetrovne_10999.pdf
https://www.cssz.cz/web/cz/-/antigenni-testovani-deti-a-osetrovne
https://www.ucetni-portal.cz/zvysovani-osetrovneho-5910-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/snemovni-tisk-c-1177-novela-zakona-o-upravach-poskytovani-osetrovneho-2530-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zvysovani-osetrovneho-5910-a.html
https://www.cssz.cz/web/cz/-/zvysovani-osetrovneho?fbclid=IwAR2FyzghPU98Luo6LS8HTMZaj3mr0NEaJ-evBXV497Z-wisnTMOU0m6DiMs
https://www.ucetni-portal.cz/priklady-vypoctu-karanteny-a-izolace-zverejnene-na-strankach-ceske-spravy-socialniho-zabezpeceni-5895-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/priklady-vypoctu-karanteny-a-izolace-zverejnene-na-strankach-ceske-spravy-socialniho-zabezpeceni-5895-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/kalkulacka-pro-vypocet-nahrady-mzdy-s-tzv-izolackou-5823-a.html
https://www.cssz.cz/web/cz/-/mimoradny-karantenni-prispevek-tzv-izolacka-jeho-vyse-a-odecet-od-pojistneho
https://www.ucetni-portal.cz/izolacka-zakon-c-121-2021-sb-pozor-na-ucinnost-zakona-od-5-3-2021-pri-zpracovani-mezd-za-brezen-5884-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/izolacka-zakon-c-121-2021-sb-pozor-na-ucinnost-zakona-od-5-3-2021-pri-zpracovani-mezd-za-brezen-5884-a.html
https://www.mpsv.cz/web/cz/izolacka
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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„VELKÉ AKCE“ ROKU 2021

PRŮVODCE
MZDOVOU

PROBLEMATIKOU
 

9. aktualizované vydání

+ E-BOOK

Publikace je dostupná exkluzivně jen na www.ucetni-portal.cz.

2021

PRŮVODCE MZDOVOU PROBLEMATIKOU 2021

+ E-BOOK

Již 9. vydání k právnímu stavu k 1. 1. 2021  
od významných autorů zabývajících se mzdovou 
a personální problematikou.

MZDOVÝ SPECIALISTA 2021 ONLINE
Ucelené školení mzdové problematiky od základů  
až po složitější příklady a novinky roku 2021.
6 špičkových lektorů: ing. Olga Krchovová,  
ing. Renka Klímová, ing. Milan Lošťák, Mgr. Zdeněk Schmied, 
ing. Pěva Čouková, ing. Tomáš Stejskal

Záznam tzv. „navěky“.

MZDOVÁ ŠESTKA PRO ZAČÁTEČNÍKY
balíček online seminářů

11. 3. 2021 – 7. 5. 2021
Se záznamem tzv. „navěky“:
Možno sledovat zpětně ze záznamu. 6 SEMINÁŘŮ

11 DNŮ

MZDOVÁ KONFERENCE 2021 ONLINE

Jedinečná konference v ČR o mzdách se šesti 
inspirujícími spíkry na mzdy, plná zajímavých  
témat, praktických informací, tipů a rad, protkaná  
chvílemi plných prožitků a „aha momentů“.
Záznam tzv. „navěky“.

ZÁZNAM  
Z 2. 3. 2021

8. 4. 2021 – 7. 5. 2021

https://1url.cz/szYLd
https://mzdovy-specialista.cz/
https://1url.cz/mzYtp
https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-konference-2021-online-108-S.html
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Úvod

S účinností od 27. února 2021 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii 
onemocnění covid-19 v roce 2020 (tzv. pandemický zákon). Spolu se změnami v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a s dalšími usneseními a opatřeními vlády (včetně mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví ze dne 3. 3. 2021) zasahuje do pracovněprávní a personální činnosti zaměstnavatelů.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) může za účelem likvidace epidemie covid-19 nebo nebezpečí jejího 
opětovného vzniku nařídit mimořádné opatření s celostátní působností, kterým přikáže určitou činnost přispívající k naplnění 
uvedeného účelu. Může zakázat nebo omezit určité činnosti nebo služby, jejichž výkonem by mohlo být šířeno onemocnění 
covid-19, anebo může stanovit podmínky provádění takových činností nebo poskytování takových služeb.

Mimořádným opatřením je 

  omezení veřejné dopravy nebo stanovení podmínek jejího provozování,

  omezení činnosti obchodní nebo výrobní provozovny nebo provozu obchodního centra nebo stanovení podmínek pro 
jejich provoz,

  omezení provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry nebo solária, poskytování kosmetických, masérských, 
regeneračních nebo rekondičních služeb nebo provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, nebo stanovení 
podmínek jejich provozování nebo poskytování,

  omezení provozování přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny nebo stanovení podmínek pro jejich provoz, 

  zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, nebo 
stanovení podmínek jejich konání snižujících riziko přenosu onemocnění covid-19, včetně stanovení maximálního počtu 
fyzických osob, které se jich mohou účastnit; zákaz nelze vztáhnout na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, 
orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob, které se konají na základě zákona, a shromáždění 
podle zákona o právu shromažďovacím,

  omezení výuky nebo jiného provozu vysoké školy nebo stanovení podmínek pro výuku nebo jiný provoz vysoké školy,

  příkaz poskytovatelům zdravotních služeb vyčlenit věcné, technické nebo personální kapacity ve zdravotnických zařízeních,

  zákaz nebo omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb nebo ve věznicích,

  příkaz používat ochranné, mycí, čistící nebo dezinfekční prostředky a další protiepidemická opatření,

  příkaz poskytovatelům zdravotních služeb nebo poskytovatelům sociálních služeb v týdenním stacionáři, domově pro 
osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory nebo domově se zvláštním režimem poskytnout ministerstvu 
informace z jejich činnosti za účelem nastavení protiepidemických opatření.

1

2

21. 4. 2021

Pandemický zákon v pracovněprávní praxi
JUDr. Ladislav Jouza

Pandemický zákon 
v pracovněprávní praxi
Autor: JUDr. Ladislav Jouza

Od jara 2020 bojuje Česká republika, stejně jako ostatní státy světa, s epidemií koronaviru. Parlamentní a vládní orgány 
přijímají opatření k zamezení jeho dalšího šíření a k jeho likvidaci. Tyto kroky směřují zejména do ekonomické oblasti.
Nejinak je tomu v ČR. Vláda podporuje zaměstnavatele nejen různými antivirovými programy, jejichž využití příspívá ke 
stabilitě trhu práce, ale vhodnými legislativními nástroji pomáhá zaměstnancům. V poslední době (od března 2021) se jedná 
o řadu právních předpisů a opatření, které zasahují do pracovněprávní oblasti. Týkají se více jak 4 milionů zaměstnanců, kteří 
v různých právních formách (nejčastěji v pracovním poměru), vykonávají závislou činnost.
V našem vysvětlení upozorňujeme na nejdůležitější z nich, která by měla pomoci zejména podnikatelským subjektům  
nepříznivý dopad epidemie koronaviru překlenout.
Ladislav Jouza

https://www.codexisuno.cz/aZT?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aZT?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aZU?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aZU?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aZU?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradne-opatreni-povinne-testovani-zamestnavatele-s-ucinnosti-od-3-3-2021-do-odvolani-2485-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradne-opatreni-povinne-testovani-zamestnavatele-s-ucinnosti-od-3-3-2021-do-odvolani-2485-x.html
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Vstupní prohlídky
Podle § 32 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (dále jen „ZP“) je budoucí zaměstnanec povinen podrobit se před vznikem 
pracovního poměru vstupní lékařské prohlídce. Tato prohlídka může být nahrazena u osob, u nichž vznikne pracovněprávní 
vztah po účinnosti Usnesení vlády České republiky č. 106/2021 Sb. č. 206 o přijetí krizového opatření (po 27. únoru 2021) 
čestným prohlášením. Podmínkou je, že práce byla zařazena do 1. nebo 2. rizikové kategorie podle zákona č. 373/2011 Sb., 
o specifických zdravotních službách.

V četném prohlášení musí budoucí zaměstnanec uvést, že: 
  je zdravotně způsobilý k výkonu činnosti;
  byl dostatečně poučen ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i o druhu, charakteristice a kategorizaci 

činnosti, kterou bude vykonávat a s ní souvisejícími riziky (např. manipulace s břemeny, lokální svalová zátěž, pracovní 
polohy, hluk a jeho následky, zátěž chladem nebo teplem, zraková zátěž, psychická zátěž, práce ve výškách na žebříku, 
řízení manipulační techniky atp.). Se zaměstnavatelem musí konzultovat v této souvislosti svůj zdravotní stav, včetně 
veškerých předešlých úrazů (anamnéz), a je schopen zvolenou pracovní činnost vykonávat;

  v posledních 21 dnech nenavštívil některý ze států s vysokým rizikem přenosu nákazy koronaviru, označovaný jako SARS 
CoV-2, který byl jako rizikový stát stanovený vládou České republiky;

  netrpí žádným onemocněním, které by znemožňovalo vydání zdravotního průkazu ve smyslu § 19 odst. 2 zákona 
č. 258/2000 Sb. (pokud se jedná o fyzickou osobu vykonávající činnosti epidemiologicky závažné);

  je zdravotně způsobilý k výkonu činností epidemiologicky závažných spočívajících ve výrobě nebo uvádění potravin do 
oběhu, ve smyslu příslušných právních předpisů, pokud se jedná o fyzickou osobu vykonávající činnosti epidemiologicky 
závažné.

Příklad č. 1 – Vstupní prohlídka před zahájením výkonu práce podle DPČ a DPP

Hodně diskusí v podnikatelské praxi se vedlo kolem vstupních prohlídek před zahájením výkonu práce podle dohod 
o  pracovní činnosti a dohod o provedení práce. Zaměstnavatel zajistí vstupní lékařskou prohlídku i v těchto 
případech a zaměstnanec je povinen ji absolvovat, jestliže by měla být budoucí práce podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.) prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou 
podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy. Zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku 
vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má 
být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti (např. noční práce).

3
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Rizikové kategorie

Povinnost kategorizovat práci zákon č. 258/2000 Sb. ukládá všem zaměstnavatelům. Podle vyhlášky Ministerstva 
zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií podle rizika práce, se za práce 
první kategorie považují práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví. Za práce 
kategorie druhé se považují práce, při nichž lze očekávat nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých 
jedinců. Jde o  práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů, které jsou stanoveny zvláštními právními 
předpisy, a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do kategorie druhé třídy podle přílohy k vyhlášce č. 432/2003 Sb. 
Rizika prací, které jsou zařazeny do třetí a čtvrté kategorie, uvádí příloha k této vyhlášce. Jde o rizikové faktory, které mohou 
soustavněji ovlivnit zdraví zaměstnanců.

Platnost dřívějších lékařských posudků

Nadále se považují za platné lékařské posudky, jejichž platnost skončí v době trvání nouzového stavu. Lhůta je stanovena 
na 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud je osoba zdravotně způsobilá a 30 dnů, pokud 
je ke zvolené práci způsobilá s podmínkou. Zaměstnavatel postupuje ve spolupráci se zdravotnickým zařízením podle 
§ 59 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a podle § 10 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení 
některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále jen „vyhláška č. 79/2013 Sb.“).

Časově omezené čestné prohlášení

Časově omezené čestné prohlášení je u osob, kterým rovněž vznikne pracovněprávní vztah po 27. únoru 2021, ale které 
budou vykonávat činnosti epidemiologicky závažné. Čestné prohlášení nahradí posouzení zdravotní způsobilosti osoby 
a zdravotní průkaz, který se obvykle vydává podle § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Bude 
platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu.

Příklad č. 2 – Náhrada lékařské prohlídky čestným prohlášením

Zaměstnanec bude vykonávat činnosti epidemiologicky závažné a nastoupil do zaměstnání po 27. únoru 2021. 
Lékařskou prohlídku může nahradit čestným prohlášením. Jeho platnost skončí po 30 dnech od skončení nouzového 
stavu.

Budoucí zaměstnanec, který by měl vykonávat činnosti epidemiologicky závažné, se musí v čestném prohlášení zavázat, 
že při výkonu těchto činností spočívajících ve výrobě anebo uvádění potravin do oběhu, ve smyslu příslušných právních 
předpisů, bude:

  mít u sebe toto čestné prohlášení a na vyzvání ho předloží orgánu ochrany veřejného zdraví, případně ostatním 
kontrolním orgánům provádějícím kontrolu podle relevantních právních předpisů,

  uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a dodržovat zásady osobní a provozní hygieny 
v rozsahu upraveném v prováděcím právním předpisu.

Vládní opatření uděluje výjimku z provádění periodických lékařských prohlídek podle vyhlášky č. 79/2013 Sb. Tyto prohlídky 
nebylo třeba v době trvání tohoto nouzového stavu zajišťovat a provádět. V obvyklé pracovněprávní situaci jejich četnost 
a periodicita je závislá na věku zaměstnance a na zařazení druhu práce do příslušné rizikové kategorie. 

Práce na dálku (home office)

Usnesení vlády č. 98/2021 Sb. č. 198 o přijetí krizového opatření (bod IV-4) nařizuje zaměstnavatelům využívat práci na 
dálku.

Při realizaci tohoto opatření musí však zaměstnavatelé přihlížet k tomu, že podle § 317 ZP nelze zaměstnanci tento druh 
pracovního zapojení nařídit. Jedná se o smluvní volnost a právní předpis ponechává toto ujednání vzájemné dohodě mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnancem.
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Při tomto způsobu práce je nutno počítat s některými odlišnostmi oproti zaměstnancům pracujícím přímo na pracovišti 
zaměstnavatele. Vyplývají ze skutečnosti, že zaměstnavatel nemůže ve většině případů s ohledem na místo výkonu 
práce kontrolovat průběh pracovního výkonu (často velká vzdálenost mezi sídlem zaměstnavatele a místem výkonu práce 
zaměstnance pracujícího ve svém bydlišti).

Charakter této práce může zaměstnavatel po dohodě se zaměstnancem zdůraznit časovým omezením trvání tohoto druhu 
pracovního poměru. ZP sice v ustanovení § 39 omezuje možnosti ke sjednávání tohoto druhu pracovního poměru, ale 
zaměstnavatel i zaměstnanec by mohli využít odstavec 4 tohoto ustanovení. 

Příklad č. 3 – Pracovní poměr na dobu určitou z vážných provozních důvodů

Sjednáním pracovního poměru na dobu určitou může zaměstnavatel řešit např. vážné provozní důvody na své 
straně nebo zvláštní povahu práce. Tyto důvody by pak zaměstnavatel měl vymezit v písemné dohodě s příslušným 
odborovým orgánem. Pokud na pracovišti není ustavena odborová organizace, určuje si tyto důvody zaměstnavatel 
sám. Mezi tyto důvody můžeme zařadit i současné období virové pandemie.

Pracovní volno k testování nebo očkování

Podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, má 
zaměstnanec nárok na pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu k vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém 
zařízení, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Podmínkou pro poskytnutí pracovního 
volna s možnou náhradou mzdy je však skutečnost, že jde o zdravotnické zařízení. V současném období jsou očkovací 
nebo testovací centra považována za zdravotnická zařízení.

Příklad č. 4 – Pracovní volno na nezbytně nutnou dobu

Pracovní volno na nezbytně nutnou dobu se rovněž poskytne zaměstnanci, který se podrobil pracovnělékařské 
prohlídce, vyšetření nebo očkování souvisejícím s výkonem práce v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy 
nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. 

Při vakcinaci starších osob se často stává, že nejsou schopny bez pomoci jiné osoby se k vakcinaci nebo testování dostavit. 
I v těchto případech náleží pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu rodinnému příslušníkovi, který 
doprovází starší osobu. V nouzovém stavu nelze tvrdošíjně trvat na znění předpisu, že se musí jednat o „rodinného“ 
příslušníka. Opačný postup by byl v rozporu s dobrými mravy.

Příklad č. 5 – Pracovní volno při doprovodu rodinného příslušníka na očkování

Syn doprovází svoji matku, která se může jen s obtížemi pohybovat, do zdravotnického zařízení k očkování. Má nárok 
na placené pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, to je na cestu do zařízení, pobyt v něm a cestu zpět.

Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém 
onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu  z rodinných 
příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno 
provést mimo pracovní dobu.

Odmítnutí testování 

U některých firem je povinné testování zaměstnanců, měli by se podrobit antigenním testům.

Jak potvrzují poznatky z praxe, mnozí zaměstnanci odmítají tuto povinnost splnit. Jak by zaměstnavatelé v případě záporného 
postoje zaměstnance měli postupovat?
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ZP v § 301 stanoví zaměstnancům povinnost, že jsou povinni plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy. 
Kromě toho jsou zaměstnanci podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. 3.  2021 
ze dne 1. března 2021 povinni na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit. V mimořádném opatření se uvádí, že 
je vydáno správním úřadem příslušným podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., (pandemický zákon). Pokud by tak neučinili, 
nemohou vykonávat práci na pracovišti, kde se vyžaduje negativní test. Může pak dojít k dohodě na výkonu práce z domova, 
čerpání dovolené, na poskytnutí neplaceného volna, případně změně harmonogramu rozvržení směn. Nedojde-li k dohodě, 
jedná se o důležitou osobní překážku v práci bez náhrady mzdy.

V závažných případech, posouzení okolností záleží na zaměstnavateli, by mohl zaměstnanec dostat výpověď z pracovního 
poměru podle § 52 písm. g) ZP pro závažné porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem 
vykonávané práci, zejména při opakovaném neuposlechnutí pokynu zaměstnavatele k testování. Při déletrvající absenci 
zaměstnance to může vést i okamžitému zrušení pracovního poměru. Předpis k povinnosti testování je nepochybně 
podle § 349 odst. 1 ZP předpis hygienický a protiepidemický a je určen na ochranu života a zdraví. Můžeme za něj 
považovat i citované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které sleduje právě účel uvedený v § 349 odst. 1 ZP.

VYBÍRÁME PRO VÁS 
ONLINE SEMINÁŘE

Více na ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/

Živě od 9.00 do cca 14.00 hodin.
Záznam tzv. "navždy".

»» mimořádné online semináře ««
Umíme správně vypočítat dovolenou v roce 2021?

ing. Olga Krchovová 
(23. 3. 2021)

Karanténa, DPN a ošetřovné v březnu 2021,  
povinné testování zaměstnanců

ing. Olga Krchovová 
(24. 3. 2021)

»» balíček 6 online seminářů ««
Mzdová šestka pro začátečníky

ing. Růžena Klímová, ing. Tomáš Stejskal  
(11. 3. 2021 – 7. 5. 2021)

ing. Olga Krchovová

ing. Růžena Klímová

Pandemický zákon v pracovněprávní praxi
JUDr. Ladislav Jouza
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https://www.ucetni-portal.cz/karantena-docasna-pracovni-neschopnost-a-osetrovne-v-breznu-2021-povinne-testovani-zamestnancu-teorie-a-prakticky-navod-pro-mzdove-ucetni-130-S.html
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ONLINE / 5. ROČNÍK

VEŠKERÉ NOVINKY VE MZDÁCH 2021. PRAKTICKÉ RADY, TIPY A SOUVISLOSTI. VŠE SE 
ZDROJI V ZÁKONĚ. MZDY UCELENĚ V JEDNOM KURZU - OPORA DO KAŽDODENNÍ PRAXE. 

KOMPLETNÍ PŘÍKLADY A POSTUPY.

 1. DEN - 8. 4. 2021 -  Mgr. Zdeněk Schmied - Pracovní právo pro mzdové účetní - zákoník práce
 2. DEN - 9. 4. 2021 -  ing. Olga Krchovová - Odměňování vč. osob zdr. postižených
 3. DEN - 14. 4. 2021 - ing. Olga Krchovová - Odměňování vč. osob zdr. postižených
 4. DEN - 15. 4. 2021 -  ing. Olga Krchovová - Zdravotní pojištění
 5. DEN - 16. 4. 2021 -  ing. Milan Lošťák - Daň z příjmů ze závislé činnosti
 6. DEN - 28. 4. 2021 -  ing. Olga Krchovová - Praktické příklady
 7. DEN - 29. 4. 2021 - ing. Olga Krchovová - Sociální pojištění, nemocenské pojištění
 8. DEN - 30. 4. 2021 - ing. Olga Krchovová - Příklady na výpočet dovolené
    ing. Pěva Čouková - Cestovní náhrady, mzdové benefity
 9. DEN - 5. 5. 2021 -  ing. Renka Klímová - Exekuce - příprava na budoucí povolání, složitosti z mezd
 10. DEN - 6. 5. 2021 -  ing. Olga Krchovová - Mzdové výpočty, procvičování v praxi, souvislý příklad
 11. DEN - 7. 5. 2021 - ing. Tomáš Stejskal - Důchodové pojištění, evidenční listy

8. 4. 2021 - 7. 5. 2021

88
hodin výuky celkem

11
dnů

6
špičkových lektorů

30 % sleva pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD

mzdovy-specialista.cz

•  VIDEOZÁZNAM TZV.  „NAVŽDY“

•  MOŽNO ZASTAVOVAT, MOŽNO SE VRACET TAM A ZPĚT  

•  VÝUKOVÉ MATERIÁLY SOUČÁSTÍ 

PRÁVĚ PROBÍHÁ

https://mzdovy-specialista.cz/
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Mzdový měsíčník č. 4/2021 internetového portálu www.ucetni-portal.cz 

MZDOVÁ KONFERENCE 2021
9. ročník

záznam z 2. 3. 2021 tzv. „navždy“

ONLINE

PROGRAM:

ing. Olga Krchovová
»  Aktuality, novinky z oblasti mezd k 1. 1. 2021

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
»  Novela zákoníku práce od 1. 1. 2021 – Co nemůže uniknout… 

ing. Růžena Klímová
»  Srážky z mezd, rozvržení pracovní doby a správnost mezd/platů

ing. Pěva Čouková
» Vybrané benefity – tipy a rady, co je a není výhodné

ing. Tomáš Stejskal
» Novinky v zákonech o nemocenském a důchodovém pojištění

ing. Milan Lošťák
»  Aktuality ze zdaňování mezd 2021

JEDINEČNÁ KONFERENCE V ČR O MZDÁCH SE ŠESTI INSPIRUJÍCÍMI SPÍKRY 
NA MZDY PLNÁ ZAJÍMAVÝCH TÉMAT, PRAKTICKÝCH INFORMACÍ, TIPŮ A RAD,  
PROTKANÁ CHVÍLEMI PLNÝCH PROŽITKŮ A „AHA MOMENTŮ“.

ucetni-portal.cz/mzdova-konference-2021-online-108-S.html

IHNED K DISPOZICI

https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-konference-2021-online-108-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-konference-2021-online-108-S.html
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1 h 46 min

Mzdové aktuality a vyúčtování 
daně ze závislé činnosti

Olga Krchovová
Pěva Čouková

14. 1. 2021

Pro členy od balíčku GOLD záznam tzv. „navždy“WEBINÁŘ

Novinky ve mzdách s Olgou Krchovovou

Olga Krchovová
Pěva Čouková

23. 3. 2021

Pro členy od balíčku GOLD záznam tzv. „navždy“
WEBINÁŘ

1 h 34 min

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.

Mzdy v otázkách s Olgou Krchovovou

Olga Krchovová
Pěva Čouková

15. 4. 2021

Pro členy od balíčku GOLD záznam tzv. „navždy“
WEBINÁŘ

1 h 41 min

Mzdový specialista 2021 – proč? 

Olga Krchovová
Pěva Čouková

29. 4. 2021

DÁRKEM PRO VŠECHNY
WEBINÁŘ

1 h 27 min

https://www.ucetni-portal.cz/webinar-mzdove-aktuality-a-vyuctovani-dane-ze-zavisle-cinnosti-ctvrtek-14-01-2021-19-00-208-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-aktuality-ke-mzdam-s-olgou-krchovovou-utery-23-03-2021-19-00-216-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-mzdy-v-otazkach-s-olgou-krchovovou-ctvrtek-15-04-2021-19-00-219-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-mzdovy-specialista-2021-proc-ctvrtek-29-04-2021-19-00-221-V.html

