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ÚVODNÍ SLOVO

Milé kolegyně, vážení kolegové,

vždy, když máme webinář, obvykle čtvrteční, Vás zvu, abyste si plnili svoje sny a nenechali si je nikdy 
nikým vzít.
Před sedmi roky jsem měla také velký sen, který byl pro mne hodně vzdálený skutečnosti.
Dlouhodobě jsem přednášela účetnictví pro mnoho agentur, velmi často jednodenně. Za 
nejvýznamnější jsem však považovala přednášky, které byly průřezové, dlouhodobé, obvykle 
nazvané DAŇOVÝ SPECIALISTA. Tyto přednášky měla firma Zdeňky Vostrovské VOX a KDP ČR. V obou 
vzdělávacích institucích jsem dvakrát do roka týden přednášela problematiku účetnictví. Vše bylo 
samozřejmě offline a moje účetnictví jen a jen v Praze. Tam se zrodila ta myšlenka přinést tento kurz 
na Moravu. Tehdy jsem myslela především na maminky na mateřské a nemocné, kteří si cestu do 
Prahy nemohli dovolit. Věděla jsem, že to bude náročné, nejen finančně.
Ale také jsem věděla, že všechny ty úžasné lektory osobně znám z mojí praxe, většinou jsou to přátelé 
a můj sen začínal mít svoji podobu. Samozřejmě, že důležité bylo také to, že jste měli o kurz, který se 
koná na hanácké vesnici v Bohuňovicích, zájem.
A když se přidal později online, byla jsem „v sedmém nebi“. 
Tehdy poprvé jsem to vůbec neměla s lektory domluveno. A chtěla jsem to vyjednat osobně. Vše 
bylo připraveno u nás na firmě, takže lektoři přijeli na offline a já je osobně přemlouvala, jak je to pro 
Vás prospěšné, mít ten záznam. Neuvěřitelné, souhlasili… Byl to tehdy nelehký úkol a já s vděčností 
vzpomínám na ta moje neplánovaná jednání s nimi. Ani nevím, kde se vzala moje odvaha. 

Tento týden ve středu začal 8. ročník DAŇOVÉHO SPECIALISTY 2021. Je online, se záznamem naživo 
s možností dotazů a já jsem upřímně dojatá, že to funguje…
Děkuji lektorům, kteří jsou srdcem tohoto úžasného kurzu, děkuji mým „nadšencům“ z Vás, kteří mi 
pomáhají, děkuji mému týmu, že je připravený na moje další nápady.
Není to pro mne samozřejmost…
A MZDOVÝ SPECIALISTA? Tento 11denní kurz, ten je již pro Vás plně k dispozici. Stačí vstoupit.
Odměníte se letos dlouhodobým vzděláváním?
Krásný vstup do letních dnů…

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

Citát:

„Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej!“

Winston Churchill

Stravovací paušál a pružná pracovní doba

Autor: ing. Růžena Klímová    4. 5. 2021
strany 21–23

Jak sjednat perfektní pracovní smlouvu

Autor: JUDr. Ladislav Jouza    11. 5. 2021
strany 6–11

Dotaz – cesta z bydliště do pracoviště jako pracovní cesta?

Autor: JUDr. Marie Salačová    13. 5. 2021
strana 29

Příklady vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění

Autor: ing. Tomáš Stejskal    27. 4. 2021
strany 13–20

Budou mít ženy stejnou mzdu jako muži?

Autor: JUDr. Ladislav Jouza    18. 5. 2021
strany 24–28

Články
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Aktuální informace pro rodiče k ošetřovnému od 24. 5. 2021
V souvislosti s postupným návratem k prezenční výuce ve školských zařízeních nastává po skončení rotační výuky konec 
potřeby péče o dítě v týdnech, kdy probíhala výuka distanční formou a o děti bylo nutné doma pečovat s nárokem na 
ošetřovné podle zákona č. 438/2020 Sb. ČSSZ připomíná, že při skončení potřeby péče o dítě lze žádost o dávku podat i před 
koncem měsíce. S návratem k prezenční výuce obecně končí i nároky na čerpání krizového ošetřovného. | Zdroj: MPSV

Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí Státního ústavu 
inspekce práce za rok 2020

Dnes Vám v příloze přinášíme Roční souhrnnou zprávu o výsledcích kontrolních akcí Státního ústavu inspekce práce za rok 
2020. Jedná se o poměrně rozsáhlou zprávu, nicméně o to více poučnou. Jsou zde uvedeny správné postupy a též porušení 
v oblasti pracovněprávních vztahů. Jednotlivé nálezy kontrolorů jsou jmenovitě popisovány, z čehož zároveň vyplývá, na co 
se kontroly zaměřují při své činnosti. | Zdroj: Státní úřad inspekce práce

Návrat dětí k prezenční výuce: ČSSZ radí, jak správně podat žádost 
o krizové ošetřovné

V souvislosti s postupným návratem k prezenční výuce ve školských zařízeních nastává po skončení rotační výuky konec potřeby 
péče o dítě v týdnech, kdy probíhala výuka distanční formou a o děti bylo nutné doma pečovat s nárokem na ošetřovné dle 
zákona č. 438/2020 Sb. ČSSZ připomíná, že při skončení potřeby péče o dítě lze žádost o dávku podat i před koncem měsíce, 
a dále upozorňuje na nejčastější chyby při vyplňování tiskopisu žádosti o ošetřovné. Vše naleznete v příloze. | Zdroj: ČSSZ

Důchodová reforma zavádí například zkrácení doby pojištění 
a předčasné odchody do penze u vybraných profesí

Ocenění péče za každé vychované dítě, možnost odejít dříve do penze bez sankcí u náročných profesí nebo zkrácení 
povinné doby pojištění. Důchodová reforma dostala po meziresortním připomínkovém řízení jasnější obrysy a 7. května 
2021 ji Ministerstvo práce a sociálních věcí odeslalo na vládu. Více informací naleznete v tiskové zprávě v příloze ZDE a ZDE.  
Zdroj: MPSV

Mimořádný karanténní příspěvek (tzv. izolačka), jeho výše a odečet 
od pojistného

V souladu se zákonem č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, přísluší zaměstnancům 
při splnění zákonných podmínek mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (dále jen „karanténní příspěvek“, resp. 
„příspěvek“). Příspěvek zaměstnancům vyplatí jejich zaměstnavatel. Zaměstnavatelé tyto příspěvky odečtou od pojistného 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“). | Zdroj: ČSSZ

„Izolačka“ prodloužena do konce června
Prodloužení vyplácení mimořádného příspěvku pro zaměstnance v karanténě a izolaci – tzv. Izolačky do konce června 2021 
vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 182/2021 Sb. | Zdroj: MPSV

Informace GFŘ k peněžitému příspěvku na stravování zaměstnanců
Finanční správa vydala informaci k peněžitému příspěvku na stravování zaměstnanců. Tuto informaci dáváme našim 
čtenářům do přílohy. | Zdroj: Finanční správa

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

21. 5. 2021

19. 5. 2021

10. 5. 2021

5. 5. 2021

30. 4. 2021

3. 5. 2021

KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Každý den pro Vás vybíráme aktuality

25. 5. 2021

https://www.ucetni-portal.cz/aktualni-informace-pro-rodice-k-osetrovnemu-od-24-5-2021-5999-a.html
https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
https://www.ucetni-portal.cz/rocni-souhrnna-zprava-o-vysledcich-kontrolnich-akci-statniho-ustavu-inspekce-prace-za-rok-2020-5992-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/rocni-souhrnna-zprava-o-vysledcich-kontrolnich-akci-statniho-ustavu-inspekce-prace-za-rok-2020-5992-a.html
http://www.suip.cz/rocni-zpravy/
https://www.ucetni-portal.cz/navrat-deti-k-prezencni-vyuce-cssz-radi-jak-spravne-podat-zadost-o-krizove-osetrovne-5984-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/navrat-deti-k-prezencni-vyuce-cssz-radi-jak-spravne-podat-zadost-o-krizove-osetrovne-5984-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/navrat-deti-k-prezencni-vyuce-cssz-radi-jak-spravne-podat-zadost-o-krizove-osetrovne_11201.pdf
https://www.cssz.cz/web/cz/-/navrat-deti-k-prezencni-vyuce-cssz-radi-jak-spravne-podat-zadost-o-krizove-osetrovne
https://www.ucetni-portal.cz/duchodova-reforma-zavadi-napriklad-zkraceni-doby-pojisteni-a-predcasne-odchody-do-penze-u-vybranych-profesi-5959-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/duchodova-reforma-zavadi-napriklad-zkraceni-doby-pojisteni-a-predcasne-odchody-do-penze-u-vybranych-profesi-5959-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/duchodova-referoma_11139.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/prezentaci-duchodove-reformy_11141.pdf
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/07_05_2021_TZ_duchodova_reforma.pdf/
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradny-karantenni-prispevek-tzv-izolacka-jeho-vyse-a-odecet-od-pojistneho-5950-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradny-karantenni-prispevek-tzv-izolacka-jeho-vyse-a-odecet-od-pojistneho-5950-a.html
https://www.cssz.cz/-/mimoradny-karantenni-prispevek-tzv-izolacka-jeho-vyse-a-odecet-od-pojistneho
https://www.ucetni-portal.cz/izolacka-prodlouzena-do-konce-cervna-5942-a.html
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/28_04_2021_TZ_prodlouzeni_Izolacky_Senat.pdf/
https://www.ucetni-portal.cz/informace-gfr-k-penezitemu-prispevku-na-stravovani-zamestnancu-5937-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/informace-gfr_11053.pdf
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2021/inf-gfr-penez-prispevek-na-strav-zamestnancu-11466
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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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 

IHNED K DSIPOZICI

https://mzdovy-specialista.cz/
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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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Úvod

Na úvod jsem si vypomohl statistickými údaji, které často uvádějí personální agentury. Aby ženy v Česku aby dosáhly na 
průměrný roční výdělek mužů, musí pracovat přes 14 měsíců. V průměru totiž pobírají zhruba o pětinu méně než muži. 
Je smutnou pravdou, že Česko patří v EU k zemím s největším rozdílem v odměňování žen a mužů. Podle zjištění ČSÚ je 
nejvyšší platový rozdíl mezi ženami a muži s vysokoškolským vzděláním – 27,8 %.
S tím souvisí smutné konstatování, že téměř čtvrtina zaměstnaných žen má za stejnou práci nižší mzdu než muži. Nelze to 
však ve všech případech považovat za jejich diskriminaci. Rozdíl ve výši mzdy mezi muži a ženami může být ovlivněn několika 
hledisky. Teprve jsou-li srovnávací hlediska ve svých výsledcích stejná, můžeme mluvit o diskriminaci a o oprávněnosti žen 
domáhat se např. mzdového rozdílu soudní cestou. Jinak řečeno: zaměstnanec nemá nárok na stejnou mzdu při výkonu 
stejné práce, liší-li se některé z hledisek uvedených v § 110 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (dále jen „ZP“). 

Rozhodují výsledky práce

Jedním z hledisek je kvalifikační náročnost práce daná požadovaným stupněm vzdělání, rozsahem dalšího vzdělání 
a  praktických znalostí a dovednostmi požadovanými pro výkon práce, složitostí předmětu práce (např. podle složitosti 
technologického zařízení, výroby nebo provozu, obchodních systémů apod.) a pracovní činností (např. manipulační 
a obslužné práce) apod.
Rozdíly ve výši mzdy mohou dále být: 

  podle odlišných pracovních podmínek a pracovních režimů (např. směnné provozy),podle negativních vlivů pracovního 
prostředí apod.,

  podle pracovních schopností a pracovní způsobilosti zaměstnance,
  podle pracovní výkonnosti a výsledků práce v závislosti na množství práce, dodržení termínů, kvality apod.

Jak je vidět, rozdíly v odměňování mohou vznikat jen při nesplnění některých z uvedených zákonných hledisek. Jiné důvody 
a příčiny rozdílů nemohou ve mzdách existovat.
Žena, která má nižší výdělek než muž, který vykonává stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, může na základě ustanovení 
§ 110 ZP uplatnit u soudu nárok na vyrovnání tohoto neoprávněného rozdílu. Oprávněnost rozdílu výše mzdy mezi mužem 
a ženou je povinen prokázat v případě soudního sporu zaměstnavatel. Musel by prokázat, že použil při odměňování hlediska, 
která nevedou k výdělkové diskriminaci podle pohlaví, a že podle těchto hledisek byla poskytnuta odpovídající výše mzdy 
bez ohledu na další hlediska.

Snížení osobního příplatku

Bylo by naivní se domnívat, že ke mzdové diskriminaci dochází jen v podnikové sféře. I zaměstnankyně u nepodnikatelských 
subjektů, včetně veřejné správy, se s ní setkávají. Mají sice při splnění zákonných požadavků (praxe a zařazení práce 
do třídy) nárok na plat v příslušné třídě, ale diskriminace se projevuje při poskytování osobních příplatků a odměn.
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Budou mít ženy stejnou mzdu 
jako muži?
Autor: JUDr. Ladislav Jouza 

Budou mít ženy stejnou mzdu jako muži?
JUDr. Ladislav Jouza

18. 5. 2021

Také Vám připadá zvláštní, že si ve Střední Evropě v roce 2021 ještě pokládáme tuto otázku? A věděli jste, že nižší mzdu než 
muži má za stejnou práci téměř čtvrtina žen? A napadlo by Vás, že se tento problém týká i odměňování ve veřejné správě? 
Kdy je rozdíl v odměňování mužů a žen opodstatněný, a kdy už se jedná o diskriminaci?
Ať už jste zaměstnavatel, který nemá v této oblasti úplně čisté svědomí, nebo zaměstnankyně, která by u soudu chtěla 
uplatnit svůj nárok na dorovnání rozdílu, (dámy, pozor na promlčecí dobu!), článek pana Ladislava Jouzy Vám poskytne 
vstupní informace pro Vaše další rozhodování. K přečtení jej ale doporučuji i všem ostatním, kterým rovné zacházení leží na 
srdci a zajímá je například, jakými kroky k němu přispívá naše MPSV, Evropská unie nebo legislativa obecně.
Jana

https://www.codexisuno.cz/b84?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/b84?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/b84?lang=cs
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SLEDUJTE  
PLÁN AKCÍ  

NA ÚČETNÍM 
PORTÁLU

ucetni-portal.cz/plan-akci/

Velké problémy diskriminačního charakteru jsou při snižování nebo odebrání osobního příplatku. Zaměstnavatelé v tomto 
směru stále znevýhodňují neoprávněně ženy – zaměstnankyně.

Personální a soudní praxe by se měla řídit rozsudkem Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 3488/2006. Rozhodnutí uvádí: 
„Osobní příplatek, který zaměstnavatel přiznal zaměstnanci, se stal platovým nárokem zaměstnance, který je zaměstnavatel 
povinen zaměstnanci v určené výši poskytovat. Přiznaný osobní příplatek zaměstnavatel může snížit nebo odejmout jen tehdy,  
došlo-li v předpokladech a podmínkách, za nichž byl osobní příplatek zaměstnanci přiznán, k takové změně, která odůvodňovala 
jeho další poskytování v menším rozsahu nebo která vyžadovala jeho odnětí.“

Ve sporech ohledně osobního příplatku se soudy řídí dalším právním názorem Nejvyššího soudu (NS 21 Cdo 832/2012): 
„Příplatek lze snížit jen v případě zhoršení výsledků pracovní činnosti posuzovaných podle množství a kvality nebo v případě 
zmenšení rozsahu pracovních úkolů. Odejmout příplatek pak lze jen tehdy, přestane-li zaměstnanec dlouhodobě dosahovat 
velmi dobrých pracovních výsledků posuzovaných podle množství a kvality nebo plnit větší rozsah pracovních úkolů než ostatní 
zaměstnanci.“

Budou-li se zaměstnavatelé řídit uvedenou judikaturou, budou spory ohledně osobních příplatků brzy patřit minulosti.

Podle práva Evropské unie 

Zásada stejné odměny pro muže i ženy je obsažena již ve Smlouvě o založení ES ve znění Amsterodamské smlouvy, zejména 
v čl. 141 (článek 119 starého číslování) a je považována za integrální součást vytvoření a fungování společného trhu. 
Konkretizována byla směrnicí 75/117/EHS, podle které tato zásada znamená stejnou odměnu za stejnou práci nebo za práci, 
které je přiřazena stejná hodnota. Tato zásada znamená odstranění veškeré diskriminace podle pohlaví ve vztahu ke 
všem formám a podmínkám odměňování. Podle judikatury Evropského soudního dvora dopadá směrnice i na případy 
nepřímé diskriminace (musí existovat objektivně oprávněné faktory zakládající nerovné zacházení, tzn. důvodem takového 
zacházení nesmí být pouze pohlaví zaměstnanců).

Kdo půjde k soudu?

Pro zaměstnance – zejména ženy – je úspěšnost uplatňovaného nároku velmi nejistá. I při prokázání rovnosti všech hledisek 
pro odměňování může zaměstnavatel uplatnit často používaný argument: Zaměstnanec XY, který má vyšší mzdu než 
zaměstnankyně, dosahuje ve srovnání s poškozenou ženou lepších pracovních výsledků a výkonnosti. A do prokazování 
pracovních výsledků se žádná ze zaměstnankyň asi pouštět nebude. Stále tedy bude platit, že i když máme rovnost ve 
mzdách „zajištěnu“ v zákoně, praxe je poněkud jiná.
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Budou mít ženy stejnou mzdu jako muži?
JUDr. Ladislav Jouza

https://www.ucetni-portal.cz/plan-akci/
https://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/027ED84A4ECB421DC1257A4E00659EA2?openDocument&Highlight=0,
https://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/2AE0CC984393FD3FC1257B2500520379?openDocument&Highlight=0,
http://www.euroskop.cz/gallery/2/755-smlouva_o_es_amsterodam.pdf
http://www.euroskop.cz/gallery/2/755-smlouva_o_es_amsterodam.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-75-117-ehs-tykajici-se-uplatnovani-zasady-stejne-odmeny-za-praci-pro-muze-a-zeny-36-w.html
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Kdo prokazuje diskriminaci

V souvislosti s přijetím zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 
a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), byl s účinností od 1. září 2009 novelizován zákon č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“). Ten v § 133a a) řeší jednu ze stěžejních otázek nové právní úpravy – kdo prokazuje 
diskriminaci nebo porušení rovnosti. Pro pracovněprávní oblast to znamená: Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, 
ze kterých lze dovodit, že ze strany žalovaného došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo 
etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace v oblasti 
pracovní včetně přístupu k nim, povolání, podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, je žalovaný povinen prokázat, 
že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení.
Přenesení důkazního břemene ve věcech pracovních na zaměstnavatele však neznamená, že by poškozený (diskriminovaný) 
zaměstnanec (žalobce) nebyl bez důkazních povinností. Potvrzuje to několik rozhodnutí Evropského soudního dvoru 
a Nejvyššího soudu ČR, s nimiž právní úprava v ČR není zcela v v souladu. 

Např.:
  Důkazní břemeno spojené s neprokázáním existence diskriminace z důvodu pohlaví tíží v první řadě zaměstnance (ESD, 

věc C-127/92).
  K přenesení důkazního břemene dochází v případě, pokud pro diskriminaci hovoří první pohled na věc (důkaz prima 

facie). Tento první dojem musí vytvořit žalobce (zaměstnanec). (Sp. zn. Pl. ÚS 37/04). 

Znevýhodněná osoba musí v soudním řízení nejen tvrdit, ale i prokázat, že s ní nebylo zacházeno obvyklým, tedy 
neznevýhodňujícím způsobem. Dále musí znevýhodněná osoba tvrdit, že znevýhodňující zacházení bylo motivováno 
diskriminačním znakem. Tuto motivaci ovšem prokazovat nemusí, ta se v případě důkazu odlišného zacházení předpokládá. 
Je však vyvratitelná, prokáže-li se dokazováním opak. Opak vyjde najevo tehdy, jestliže druhý účastník (např. zaměstnavatel) 
prokáže, že nedošlo k porušení „zásady stejného zacházení“. V případě nižší mzdy u pracujících žen ve srovnání se 
zaměstnanci – muži, kteří vykonávají stejnou práci, to znamená, že zaměstnavateli stačí prokázat, že muž má ve 
srovnání se ženou lepší pracovní výsledky. Nejedná se pak o diskriminaci.

Návrhy a důkazy

Přenesení důkazního břemene v těchto případech na zaměstnavatele ještě neznamená, že v návrhu poškozeného 
zaměstnance mohou chybět tvrzené skutečnosti nebo návrhy na provedení důkazů. Jedná se např. o např. nepřímé svědky 
(osoby, jimž poškozený nezákonné jednání sdělil), listinné nebo znalecké důkazy apod., pokud jsou k dispozici. Mnohdy 
nemusí stačit pro soudní rozhodnutí, aby např. poškozená zaměstnankyně podala návrh k soudu s tím, že zaměstnavatel 
jí nevyhověl v požadavku na poskytnutí náhrady škody v částce 100 tisíc za porušení zásady rovnosti a neuvedla žádné 
skutečnosti nebo návrhy. 

Soudní řízení probíhá zcela obvykle, jako je tomu v ostatních případech: výslech účastníků, přednesení důkazů a jejich 
hodnocení jednotlivě a ve vzájemném souhrnu. Soud hodnotí důkazy zaměstnavatele prokazující to, že on nebo jeho 
zaměstnanec se jednání uvedeného v návrhu nedopustil. Přenesení důkazního břemene znamená, že zaměstnavatel 
prokazuje opak tvrzení a věrohodnost důkazů, které jsou uvedeny v návrhu na zahájení soudního řízení. Pokud 
soud nebude mít skutečnosti tvrzené žalobcem (zaměstnancem) např. o diskriminaci za prokázané, může žalobu zamítnout 
nebo žalobce vyzvat k uvedení nebo doplnění důkazů. Předseda senátu pak podle § 43 OSŘ vyzve účastníka řízení, aby 
návrh v určeném termínu doplnil o potřebné důkazy. Přitom účastníka řízení poučí o tom, jak by doplnění mělo vypadat. 
Nedoplní-li účastník řízení tyto důkazy, nelze pro tento nedostatek v soudním řízení pokračovat a soud nemůže rozhodnout, 
usnesením návrh poškozeného na náhradu škody může odmítnout.

Pozor na promlčení

Při uplatňování individuálních nároků, zejména mzdových, je třeba brát ohled na tzv. promlčení. Promlčecí doba je tříletá 
a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. K promlčení soud přihlédne. jen uplatní-li tuto námitku dlužník 
nebo smluvní strana, proti níž návrh směřuje (např. zaměstnavatel). Pak nelze právo uplatňující smluvní straně přiznat. Po 
dobu soudního uplatnění promlčecí doba neběží. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) 
stanoví v § 629 promlčecí lhůtu tříletou. Smluvní strany (zaměstnavatel a zaměstnanec) si však mohou ujednat kratší 
nebo delší promlčecí lhůtu počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, než jakou stanoví zákon. Tato 
lhůta musí však být nejméně v trvání jednoho roku a nejdéle v trvání patnácti let.
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https://www.codexisuno.cz/8sA?checked=1&lang=cs
https://www.codexisuno.cz/8sA?checked=1&lang=cs
https://www.codexisuno.cz/b85?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/b85?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/b86?lang=cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A61992CJ0127
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A61992CJ0127
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-37-04
https://www.codexisuno.cz/b87?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/b88?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/b89?lang=cs
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Obrana proti diskriminaci

Právní úprava obrany zaměstnanců při diskriminaci několik let v našem právním řádu chyběla. Antidiskriminační zákon tento 
nedostatek napravil.

Byla rozšířena působnost veřejného ochránce práv (ombudsmana) ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před 
diskriminací. Za tím účelem poskytuje pomoc poškozeným diskriminací při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů 
diskriminace, provádí výzkum, zveřejňuje zprávy a vydává doporučení k otázkám souvisejícím s diskriminací a zajišťuje 
výměnu dostupných informací s příslušnými evropskými subjekty.

Dojde-li k porušení práv a povinností v otázkách diskriminace a rovnosti, má poškozený právo se u soudu domáhat, aby 
bylo upuštěno od diskriminace, odstraněny následky diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění. 
V  určitých případech vznikne poškozené osobě právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Jde o případy, kdy ve 
značné míře byla snížena její dobrá pověst nebo důstojnost či vážnost ve společnosti. Výši peněžité náhrady určí soud 
s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo. V případě nižší mzdy u ženy by to 
znamenalo, že by zaměstnavatel musel podle rozhodnutí soudu doplatit zaměstnankyni mzdový rozdíl ve srovnání s mužem 
vykonávajícím stejnou práci. 

9

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

Budou mít ženy stejnou mzdu jako muži?
JUDr. Ladislav Jouza

https://www.codexisuno.cz/8sA?checked=1&lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-sestka-pro-zacatecniky-70-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/umime-spravne-vypocitat-dovolenou-v-roce-2021-129-S.html
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
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
https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-sestka-pro-zacatecniky-70-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
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Porušení zákazu diskriminace může být rovněž považováno za zásah do ochrany osobnosti občana (ohrožení lidské 
důstojnosti). Občan – zaměstnanec může postupovat při volbě své ochrany podle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku (např. § 13 odst. 2). Může požadovat i případnou náhradu nemajetkové újmy v penězích, která však vylučuje 
uplatnění náhrady podle antidiskriminačního zákona.

Kdy nejde o diskriminaci

Antidiskriminační zákon v § 6 uvádí, kdy je odůvodněno rozdílné zacházení zaměstnavatele se zaměstnanci a přitom nejde 
o diskriminaci. V ZP jsou tyto výjimky v § 16 odstavec 3. 

V souladu s požadavky praxe ZP vymezuje výjimky z obecného principu rovného zacházení se všemi zaměstnanci 
zaměstnavatele, které mohou vyplývat ze ZP nebo ze zvláštního právního předpisu nebo z věcného důvodu. Ten 
může spočívat v povaze vykonávané práce, kterou má zaměstnanec vykonávat a který je pro výkon této práce 
nezbytný. Pouze tímto vymezením může zaměstnavatel zdůvodnit rozdílné zacházení s jednotlivými zaměstnanci nebo 
skupinami zaměstnanců, pokud jde o jejich pracovní podmínky, včetně odměňování za práci a jiných peněžitých 
plnění a plnění peněžité hodnoty, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu 
v zaměstnání.

Diskriminací tedy není rozdílné zacházení na základě diskriminačních znaků uvedených v zákoně, pokud z povahy pracovních 
činností nebo souvislostí vyplývá, že tento důvod představuje podstatný a rozhodující požadavek pro výkon práce, kterou má 
zaměstnanec vykonávat a který je pro výkon této práce nezbytný. Cíl sledovaný takovou výjimkou musí být vždy oprávněný 
a požadavek přiměřený. V praxi půjde zejména o výjimky dané zvláštní povahou sjednané práce, s ohledem na společností 
obecně uznávané morální, náboženské či kulturní hodnoty, které jsou pro výkon zcela konkrétní práce považovány za 
nezbytné a přiměřené.

Řešení mimo legislativu

Proto je třeba ocenit postup Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), které vidí řešení problémů mimo legislativní oblast. 
Např. vyčlenilo na projekty podporující rovnost žen a mužů na trhu práce 400 milionů korun. Umožňují podnikům získat 
finanční prostředky na poskytování profesního poradenství, koučink, mentoring, odborné vzdělávání reagující na potřeby 
regionu, vzdělávání v oblasti manažerských dovedností či IT nebo na výuku cizích jazyků.

MPSV rovněž zahájilo pětiletý projekt s názvem „22 % k rovnosti“ financovaný z Evropského sociálního fondu s alokací 
76 milionu Kč, který si klade za cíl eliminovat příčiny nerovnosti v odměňování žen a mužů. Mezi hlavní výstupy projektu 
např. patří zlepšení preventivní a kontrolní činnosti orgánů inspekce práce v dané oblasti a vzdělávání státní správy v oblasti 
generové rovnosti na pracovním trhu. 

Návrh z Evropské unie

Evropská komise připravila návrh směrnice týkající se transparentnosti odměňování, který má zajistit, aby ženy a muži v EU 
byli za stejnou práci odměňováni stejně.

Návrh obsahuje opatření, jako např. informace o odměně pro uchazeče o zaměstnání, právo znát úroveň odměny pracovníků 
vykonávajících stejnou práci a povinnost velkých podniků podávat zprávy o rozdílech v odměňování žen a mužů.

Při výběrovém řízení při hledání zaměstnanců budou muset zaměstnavatelé v oznámení o volném pracovním místě nebo 
před pohovorem o zaměstnání poskytnout informace o počáteční úrovni odměny. Rovněž nebudou mít možnost ptát se 
zájemců o práci na jejich minulé mzdy.

Po schválení návrhu směrnice Radou a Evropským parlamentem budou mít členské státy dva roky na to, aby směrnici 
převedly do vnitrostátního práva.
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Budou mít ženy stejnou mzdu jako muži?
JUDr. Ladislav Jouza

https://www.codexisuno.cz/b8a?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/b8a?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/8sA?checked=1&lang=cs
https://www.codexisuno.cz/8sA?checked=1&lang=cs
https://www.codexisuno.cz/b8b?lang=cs
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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

Evidenční listy s Tomášem Stejskalem

Tomáš Stejskal
Pěva Čouková

6. 5. 2021

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

1 h 25 min

https://www.ucetni-portal.cz/videa/
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
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-evidencni-listy-s-tomasem-stejskalem-ctvrtek-06-05-2021-19-00-223-V.html

