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ÚVODNÍ SLOVO

CO TO DNES UDĚLAT JINAK? 

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

máte v hlavě nebo srdci nějaké přání, nějaký sen?
Možná máte, možná přemýšlíte, zda si vůbec něco přejete… 
Pokud na nic nepřijdete, netřeba číst dál… Další čtení je jen pro ty, kteří mají svůj sen.

Pokud přání máte, následuje další otázka.
Jak o svém přání přemýšlíte ve Vaší hlavě? 
Věříte ve splnění Vašeho snu?
Nebo se Vám v hlavě spíše honí myšlenky, proč se to a to nemůže podařit? A cítíte, že je Vám přání vzdálené? 
Bohužel to je častá realita.

Na začátku každého snu je nápad a potom absolutní víra v realizaci tohoto nápadu. Pokud začnete 
pochybovat sami ve svojí hlavě, jak se má sen naplnit? 
Vzpomenete si na velké věci Vašeho života, které se Vám podařily? Co bylo za nimi? Pochybovali jste, nebo ne.
Pokud máte svůj sen, je třeba si vyčistit hlavu od jakýchkoli pochybností a uvěřit tomuto snu. 
Vyjasnit si, proč je to důležité, komu to pomůže a proč o to stojím.
Uvěřit na 100 %, bez pochybností.
Vím, že to není jednoduché…

Je třeba každou volnou chvilku na svůj sen pomyslet, vizualizovat si jej, jako už by byl splněn. O tom je naše 
mysl. A naše mysl je velmi mocná. Dokážeme mnohem víc, než si můžeme pomyslet.
A pokud se Vám vloudí myšlenka, co chybí a co není, nahraďte ji tím, co můžete ještě pro danou věc udělat.
Přijde Vám to jako pohádka, nebo to vyzkoušíte? 
Je to ze stejného soudku jako „nestěžovat si“, „neposuzovat“. 
Je nezbytné uvěřit vlastním přáním, jít za nimi… Když to nezkusíte, nebudete vědět, jak by to dopadlo.
Víte, čeho nejvíce litují lidé před odchodem na poslední cestě? Právě toho, co nezkusili. Čemu neuvěřili a nešli 
do toho…

Co to dnes udělat jinak?
Věřte, že to funguje, a ještě vše může být s radostí a nadšením.
Začněme s úsměvem… Jeden z darů, který nás nic nestojí a můžeme jej druhému dát…

Krásné dny…
Nic nehledejte mimo sebe, vše je ve Vás.

P.

Pěva Čouková
Zakladatelka a   Účetního Portálu ®
www.pevacoukova.cz

https://www.pevacoukova.cz/
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Příklady vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění
Autor: Ing. Tomáš Stejskal

strany 14–19

Daňové aspekty odstupného vyplaceného zaměstnanci
Autor: Ing. Milan Lošťák 

strany 9–11

Jak je to se snížením penále a co musím jako zaměstnavatel 
udělat, abych mohl využít výhody, která se nabízí?
Autor: Ing. Pěva Čouková

strany 12–13

Úhrada neprokázaných výdajů 
při pracovních cestách zaměstnanců
Autor: JUDr. Marie Salačová

strana 7

Způsob zahájení a ukončení pracovní cesty
Autor: JUDr. Marie Salačová

strana 6

Odměňování členů volených orgánů obchodních  
korporací nyní a ve světle novely ZOK
Autor: Mgr. Lola Floriánová

strana 8

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Všechno je ve Vaší hlavě, proto zapomeňte na realitu a můžete žít svůj sen.“

Anonym

Články

Senát ČR schválil dlouho očekávanou novelu zákoníku práce.
Chcete vědět, co přináší? Sledujte naše články a buďte v obraze. 

https://www.ucetni-portal.cz/clanky/


4

Mzdový měsíčník č. 6/2020 internetového portálu www.ucetni-portal.cz 

KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Jak to vypadá v Senátu? ZÁKONÍK PRÁCE schválen

Senát ČR schválil dlouho očekávaný návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Účinnost 30. 7. 2020, 
u některých ustanovení 1. 1. 2021. Chybí jen podpis pana prezidenta a Sbírka zákonů.

Aktualitu pro Vás připravila Nikola 

5 – LIBERAČNÍ BALÍČEK – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Finanční zpravodaj 4/2020 – Liberační balíček I, Finanční zpravodaj 5/2020 – Liberační balíček II, Finanční zpravodaj 6/2020 
– Liberační balíček III, Finanční zpravodaj 7/2020 – Liberační balíček IV

2 – OŠETŘOVNÉ ZAMĚSTNANCI – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Schváleno – zákon č. 133/2020 Sb., ze dne 25. 3 2020, o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti 
s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, vyhlášeno 27. 3. 2020. / Schváleno – zákon č. 230/2020 Sb., ze dne 
29. 4. 2020, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými 
opatřeními při epidemii v roce 2020 – sněmovní tisk 828/0.

Prezident podepsal návrh zákona o snížení penále

Senát dne 20. 5. 2020 schválil návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii 
v roce 2020 a o změně některých zákonů, který následující den 21. 5. prezident podepsal. 

Aktualitu pro Vás připravila Nikola

7 – PROGRAM ANTIVIRUS (Kurzarbeit) – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o sociálním pojištění. Tento návrh rozšiřuje dosavadní program Antivirus 
o nový režim C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Antivirus C má 
pomoci přibližně 88 % zaměstnavatelů a 1,4 milionu jejich zaměstnanců.  
Senátní návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného 
některými zaměstnavateli jako poplatníky – sněmovní tisk 875/0. Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 24. schůze 
Senátu (od 10. 6. 2020).

Antivirus – nejčastější chyby ve vyúčtování

Podali jste žádost o příspěvek na náhradu mezd v rámci Programu Antivirus a Úřad práce ČR s Vámi uzavřel dohodu o jeho 
poskytnutí? Pak už zbývá jen doložit vyúčtování, na jehož základě Vám ÚP ČR může peníze poskytnout. Aby vše proběhlo 
hladce, vyvarujte se případných chyb při předložení požadovaných podkladů. Úřad práce ČR v souvislosti s tímto zveřejnil na 
svých stránkách nejčastější chyby, se kterými se v zaslaných formulářích setkávají.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

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

Zveřejněno: 11. 6. 2020

Aktualizace: 11. 6. 2020

Aktualizace: 19. 5. 2020

Zveřejněno: 26. 5. 2020

Aktualizace: 4. 6. 2020

Zveřejněno: 28. 4. 2020

Každý den pro Vás vybíráme aktuality

veškeré materiály
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KDYKOLIV

https://www.ucetni-portal.cz/jak-to-vypada-v-senatu-zakonik-prace-schvalen-5481-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/navrh-zakona-o-snizeni-penale-z-pojistneho-na-socialnim-zabezpeceni-postoupil-do-senatu-5445-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zvyseni-rodicovskeho-prispevku-ani-dani-zatim-poslanci-neschvalili-4947-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/5-liberacni-balicek-prubezne-aktualizujeme-5278-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vypocet-dovolene-se-zmeni-ma-byt-spravedlivejsi-4972-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/2-osetrovne-zamestnanci-prubezne-aktualizujeme-5255-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vypocet-dovolene-se-zmeni-ma-byt-spravedlivejsi-4972-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prezident-podepsal-navrh-zakona-o-snizeni-penale-5464-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prezident-podepsal-navrh-zakona-o-snizeni-penale-5464-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zvyseni-rodicovskeho-prispevku-ani-dani-zatim-poslanci-neschvalili-4947-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/7-program-antivirus-kurzarbeit-prubezne-aktualizujeme-5262-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/7-program-antivirus-kurzarbeit-prubezne-aktualizujeme-5262-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vypocet-dovolene-se-zmeni-ma-byt-spravedlivejsi-4972-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/senatni-navrh-zakona-o-prominuti-pojistneho-na-socialni-zabezpeceni-a-prispevku-na-statni-politiku-zamestnanosti-placeneho-nekterymi-zamestnavateli-jako-poplatniky-snemovni-tisk-875-0-2107-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/senatni-navrh-zakona-o-prominuti-pojistneho-na-socialni-zabezpeceni-a-prispevku-na-statni-politiku-zamestnanosti-placeneho-nekterymi-zamestnavateli-jako-poplatniky-snemovni-tisk-875-0-2107-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/antivirus-nejcastejsi-chyby-ve-vyuctovani-5397-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/navrh-zakona-o-snizeni-penale-z-pojistneho-na-socialnim-zabezpeceni-postoupil-do-senatu-5445-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zvyseni-rodicovskeho-prispevku-ani-dani-zatim-poslanci-neschvalili-4947-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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PRŮBĚŽNĚ NAPLŇUJEME

4. den: Ing. Olga Krchovová
Zdravotní pojištění

8. den: Ing. Pěva Čouková
Cestovní náhrady,  
mzdové benefity

1. den: Mgr. Zdeněk Schmied
Pracovní právo pro mzdové účetní 

– zákoník práce

5. den: Ing. Milan Lošťák
Daň z příjmů ze závislé činnost

9. den: Ing. Růžena Klímová
Exekuce, příprava na budoucí 

povolání, složitosti z mezd

2. den: Ing. Olga Krchovová
Odměňování včetně osob 

zdravotně postižených

6. den: Ing. Olga Krchovová
Praktický příklad

10. den: Ing. Olga Krchovová
Mzdové výpočty, procvičování 

v praxi, souvislý příklad

3. den: Ing. Olga Krchovová
Odměňování včetně osob 

zdravotně postižených

7. den: Ing. Olga Krchovová
Sociální pojištění,  

nemocenské pojištění

11. den: Ing. Tomáš Stejskal
Důchodové pojištění,

evidenční listy

PROGRAM

NOVĚ

https://mzdovy-specialista.cz/
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JUDr. Marie Salačová

Způsob zahájení a ukončení 
pracovní cesty
Autor: JUDr. Marie Salačová

Může pracovní cesta začínat i jinde než v místě pracoviště nebo v místě bydliště? Může začínat třeba zahájením pracovního 
výkonu? Jak je tato problematika upravena v zákoníku práce? Odpovědi JUDr. Marie Salačové naleznete v následujícím 
příspěvku.
Jana

Dotaz
Podstatou činnosti naší organizace jsou kontroly u obchodníků, a tak většina zaměstnanců je vysílána na pracovní 
(služební) cesty s tím související. S některými kolegy se ovšem nemůžeme shodnout na určení zahájení (ukončení) 
takovýchto cest. Proto bychom Vás chtěli požádat o vyjádření, čím může pracovní cesta začínat a končit. Shodneme se 
na tom, že je možné, aby cesta začala v místě pracoviště nebo v místě bydliště. Jsou ale možné i jiné varianty? Například 
zahájení pracovní cesty „nástupem do určeného dopravního prostředku“ nebo „zahájením kontroly“? 

Odpověď
Platná právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů při pracovních cestách zaměstnanců je v podstatě obsažena 
v sedmé části zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud se týká podmínek pracovních cest, ty upravuje konkrétně ustanovení § 153 odst.1 citovaného zákona. Zde je přesně 
stanoveno, že podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu 
a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování, určí předem písemně zaměstnavatel s tím, že 
přitom přihlíží k oprávněným zájmům zaměstnance. Z uvedeného jasně vyplývá, že i určení počátku a konce pracovní cesty 
představuje jednu ze zaměstnavatelem určených konkrétních podmínek každé pracovní cesty. S ohledem na znění dotazu 
je třeba zdůraznit, že je nutno rozlišovat počátek pracovní cesty a počátek pracovního výkonu, určitě není možné tyto dva 
časové údaje ztotožňovat. Jestliže dotaz chce řešit kontrolory, pak určitě musí kontroloři docestovat do objektu kontroly, 
a pak tedy není možné rozhodnout, že pracovní cesta bude zahájena začátkem pracovního výkonu.       

Počátek a konec každé pracovní cesty zaměstnance určuje vždy zaměstnavatel, je to jeho výhradní právo a zaměstnanec 
není oprávněn svévolně cokoliv změnit na takto zaměstnavatelem určených podmínkách jeho pracovní cesty a pokud tak 
učiní, veškeré důsledky „padají“ na jeho hlavu a stávají se jeho soukromou záležitostí.  

Počátek a konec pracovní cesty zaměstnance může zaměstnavatel určit kdekoliv na světě s tím, že místo bydliště není 
vyloučeno. Dokonce když zaměstnavatel určí jako způsob dopravy pro pracovní cestu soukromé silniční vozidlo, musí 
nepochybně rozhodnout, že počátek takové pracovní cesty bude to místo, kde předmětné vozidlo parkuje, tedy zpravidla 
v místě bydliště zaměstnance, protože  jinak by zaměstnanec mohl požadovat, aby mu zaměstnavatel na vlastní náklady 
přepravil předmětné vozidlo do místa, odkud chce, aby vyjížděl neboli zahájil pracovní cestu. 

V této souvislosti je vhodné ještě připomenout, že vzhledem k tomu, že se jedná o kontrolory, kteří tedy s ohledem na 
charakter jejich práce často mění místo výkonu své práce, je nejpraktičtější, aby měli pro účely poskytování cestovních 
náhrad ve své pracovní smlouvě stanoveno jako místo výkonu práce místo svého bydliště. Pak bude řešení velmi jednoduché, 
protože počátkem každé pracovní cesty těchto zaměstnanců bude odchod z domova a koncem jejich návrat.

SLEDUJTE PLÁN AKCÍ 
NA ÚČETNÍM PORTÁLU

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

https://www.ucetni-portal.cz/audio/clanky/1660.mp3
https://www.codexisuno.cz/9tW
https://www.codexisuno.cz/9tX
https://www.ucetni-portal.cz/plan-akci/
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#9 Mimořádné vysílání s Pěvou – 
Všichni slibují. My zdrojujeme. 
Ing. Pěva Čouková

13. 5. 2020

WEBINÁŘ

1 h 42 m
in

MIMOŘÁDNÁ 
POMOC

ZDARMA

#8 Mimořádné vysílání s Pěvou - 
Všichni slibují. My zdrojujeme.
Ing. Pěva Čouková 

WEBINÁŘ

2 h 01 m
in

7. 5. 2020

MIMOŘÁDNÁ 
POMOC

ZDARMA

#10 Mimořádné vysílání s Pěvou 
– Všichni slibují. My zdrojujeme. 
Ing. Pěva Čouková

19. 5. 2020

WEBINÁŘ

1 h 43 m
in

MIMOŘÁDNÁ 
POMOC

ZDARMA

Více různých zaměstnání

Ing. Olga Krchovová
Ing. Pěva Čouková

4. 6. 2020

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Dopočet zdravotního pojištění

Ing. Olga Krchovová
Ing. Pěva Čouková

14. 5. 2020

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

1 h 32 m
in

1 h 44 m
in

1 h 48 m
in

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

Novinky ve mzdách 2020–2021

Ing. Olga Krchovová
Ing. Pěva Čouková

11. 6. 2020

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-9-mimoradne-vysilani-s-pevou-vsichni-slibuji-my-zdrojujeme-13-05-2020-19-00-180-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-8-mimoradne-vysilani-s-pevou-vsichni-slibuji-my-zdrojujeme-07-05-2020-19-00-178-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-10-mimoradne-vysilani-s-pevou-vsichni-slibuji-my-zdrojujeme-19-05-2020-19-00-181-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-vice-ruznych-zamestnani-04-06-2020-19-00-183-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dopocet-zdravotniho-pojisteni-14-05-2020-19-00-175-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-novinky-ve-mzdach-2020-2021-11-06-2020-19-00-184-V.html

