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ÚVODNÍ SLOVO

Milé kolegyně, vážení kolegové,

vím dlouho, že je třeba cvičit a že ve zdravém těle je zdravý duch. Známe to koneckonců ze školy, kde byl 
povinný tělocvik.
Pak bylo období různých sportů, pak období dětí a to s sebou neslo skoro nulový čas na sebe, natož na cvičení.
Dnes se velmi inspiruji životem s TARANI a vím, že pro moje zdraví a vitalitu nestačí pít šťávy, jíst zdravě, žít 
v pravdě, ale že je třeba cvičit.
Dobře se to říká, dá se to i poslouchat, ale kdo z nás opravdu hodinu denně cvičí?
Jsem disciplinovaná, ale přiznám se, jde to ztuha. 
Ráda běhám, nu ráda, spíše běhám. Vyhodnotila jsem to jako snadný sport pro mne, nikam nemusím, vstanu 
a hned můžu běhat, protože žiji na kraji vesnice. Můj bratr tomu škodolibě říká „chvátání“, ne běh. Po běhu jdu 
krátce plavat. Bazén byl mým dávným snem. 
Ovšem běh není moc komplexní cvičení pro tělo a chtělo by to víc. Zajímavé je, že tím, že přece jenom běhám 
a už dlouho, najednou mi to přijde docela stravitelné. Cokoliv dalšího zařadit, jako posilování, není vůbec 
snadné. Nikam se mi organizovaně už nechce chodit, to je další úskalí.
A jak často běhám? Zkoušela jsem mnoho způsobů. Ale nejlepší mi přijde osobní závazek denně. A když to 
nevyjde, je z toho alespoň 4x do týdne a to už jde.
Dnes se mi splnil jeden z mých snů – měli jsme jógu u mne doma i pro kolegy z práce. Měla jsem myšlenku, 
že by moje olomoucká lektorka jógy třeba chtěla jezdit ke mně domů. Pravděpodobnost byla téměř nulová. 
Bydlí daleko za Olomoucí a omezuje lekce ve městě. Jaké bylo moje překvapení, když kývla. Hromadné akce 
ji nebaví a chce změnu.
Díky, Jaruško, za dnešní lekci v bývalé kanceláři u mne doma, byla úžasná.
Jak jsem ráda, že jsem nemusela hledat někoho jiného.
Jak je vidět, když se chce, tak to jde, i náhody se spojí.
Zdá se, že budu nakonec docela sportovat. Mám radost a samozřejmě mi ten čas chybí, ale z mého pohledu, 
kdy jindy začít než teď.
Tak Vás zvu k zamyšlení, jak sportujete.
Jde to ztuha, ale jde to…
Třeba Vás inspiruji, pokud teď zrovna moji inspiraci potřebujete.

Krásné babí léto
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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Dotaz – souběh stravenkového paušálu a stravného  
při pracovní cestě

Autor: JUDr. Marie Salačová    27. 8. 2021
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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Udělat první krok – to je to, co odlišuje vítěze od poražených.“

Brian Tracy
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Vláda schválila desatero, které připraví Česko na stárnutí
Česká společnost stárne – v roce 2050 by měli senioři tvořit až 30 procent všech obyvatel. Vláda proto projednala a schválila 
dokument s názvem „Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2021–2025“, který obsahuje desatero zajišťující 
Čechům a Češkám v budoucnu prožít důstojné, spravedlivé a komfortní stáří. 

Novela zákona o důchodovém pojištění vyšla ve Sbírce listin 
Dne 20. 8. 2021 jsme Vás v aktualitě informovali o novele zákona o důchodovém pojištění a mimo jiné i o zvýšení důchodů 
od 1. 1. 2023 o 500 Kč za každé vychované dítě. Dovolujeme si upozornit naše čtenáře, že zákon vyšel ve Sbírce listin.

Úspory z II. pilíře důchodového spoření si nevybralo 1 296 lidí 
V roce 2016 byl ukončen II. pilíř důchodového spoření a počátkem roku 2017 byly nevypořádané prostředky účastníků 
převedeny penzijními společnostmi na finanční úřady, kde si bývalí účastníci důchodového spoření mohou o vyplacení 
svých nevyzvednutých úspor požádat.

Ombudsman upozornil na diskriminaci státních zaměstnanců kvůli 
rodičovství 

Úřady podle ombudsmana pochybily, když zrušily místa zaměstnanců na mateřské/rodičovské dovolené.
Na ombudsmana se postupně obrátily tři stěžovatelky, které pracovaly na několika českých ministerstvech. Jejich místa 
úřady zrušily jako neobsazená v době, kdy do práce kvůli péči o děti nechodily.
Ve dvou případech ombudsman zjistil diskriminaci.
Ministerstva se po obdržení závěrečného stanoviska ombudsmana těmto stěžovatelkám omluvila a slíbila, že se jim pokusí 
najít jiné vhodné služební místo.

Příručka Hospodářské komory Kontroly pod kontrolou
Dne 9. 9. 2021 jsme zveřejnili aktualitu Návod Hospodářské komory ČR, jak mít kontroly pod kontrolou, jejíž součástí byl 
informační materiál týkající se aktuálních kontrol z inspektorátu práce. V tomto letáku jste se mohli dočíst i o vydané příručce, 
kterou nyní dáváme do přílohy.

O kolik se zvýší důchody?
Dnes přinášíme dvě tiskové zprávy MPSV, které se týkají důchodů. Všem, kdo pobírají starobní důchod, doporučujeme 
věnovat pozornost zejména první příloze, kde je zpracovaná tabulka, kolik činí stávající výše důchodu a o kolik bude zvýšena 
částka tohoto důchodu od 1. 1. 2022.

Ošetřovné po zahájení nového školního roku se standardně řídí 
zákonem o nemocenském pojištění

S návratem dětí do škol s počátkem školního roku opětovně vyvstaly otázky, jak to bude s nárokem na ošetřovné v případě 
výskytu onemocnění covid-19 ve škole – nařízení karantény dítěti či uzavření školského zařízení.

Novela nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě

Upozorňujeme, že 1. 9. 2021 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 322/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

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

16. 9. 2021

16. 9. 2021

15. 9. 2021

15. 9. 2021

14. 9. 2021

13. 9. 2021

13. 9. 2021

8. 9. 2021

KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Každý den pro Vás vybíráme aktuality

https://www.ucetni-portal.cz/vlada-schvalila-desatero-ktere-pripravi-cesko-na-starnuti-6265-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/novela-zakona-o-duchodovem-pojisteni-vysla-ve-sbirce-listin-6264-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/uspory-z-ii-pilire-duchodoveho-sporeni-si-nevybralo-1-296-lidi-6259-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/evropsky-sbor-pro-ochranu-osobnich-udaju-k-uchovavani-udaju-z-kreditnich-karet-6039-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/ombudsman-upozornil-na-diskriminaci-statnich-zamestnancu-kvuli-rodicovstvi-6258-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/ombudsman-upozornil-na-diskriminaci-statnich-zamestnancu-kvuli-rodicovstvi-6258-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/evropsky-sbor-pro-ochranu-osobnich-udaju-k-uchovavani-udaju-z-kreditnich-karet-6039-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prirucka-hospodarske-komory-kontroly-pod-kontrolou-6257-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/o-kolik-se-zvysi-duchody-6254-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/osetrovne-po-zahajeni-noveho-skolniho-roku-se-standardne-ridi-zakonem-o-nemocenskem-pojisteni-6252-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/osetrovne-po-zahajeni-noveho-skolniho-roku-se-standardne-ridi-zakonem-o-nemocenskem-pojisteni-6252-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/novela-narizeni-vlady-o-platovych-pomerech-zamestnancu-ve-verejnych-sluzbach-a-sprave-6243-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/novela-narizeni-vlady-o-platovych-pomerech-zamestnancu-ve-verejnych-sluzbach-a-sprave-6243-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/


5

Mzdový měsíčník č. 9/2021 internetového portálu www.ucetni-portal.cz 

17. 9. 2021

Delší otcovská dovolená v souladu se směrnicí EU
JUDr. Ladislav Jouza

Úvod

Od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění – zákon č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon 
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, (dále jen „zákon o nemocenském pojištění“), ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony (dále jen „novela“). Touto novelou se prodlužuje otcovská dovolená. Novela reaguje na Směrnici EU 
a Rady 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (dále jen „směrnice“). Jedná 
se o směrnici z 13. 6. 2019, která ruší dosavadní směrnici Rady č. 2010/18/EU od 2. srpna 2022. 

Na rozdíl od nařízení EU, které je pro vnitrostátní právní řád přímo aplikovatelné, obsah směrnice musí členské státy EU do 
svých předpisů zapracovat. Směrnice uvádí, že členské státy tak musí učinit do tří let, nejpozději do 2. srpna 2022.

Důvodem přijetí směrnice je mimo jiné skutečnost, že pro mnohé rodiče a zaměstnance s pečovatelskými povinnostmi je 
rovnováha mezi pracovním a soukromým životem značným problémem, který má negativní dopad zejména na nižší 
zaměstnanost žen a jejich odměňování. Ženy, které mají děti, pracují obvykle na částečné úvazky a více času tráví plněním 
neplacených pečovatelských povinností. Současná právní úprava podle směrnice neobsahuje dostatečné prostředky 
motivující muže k převzetí rovného dílu pečovatelských povinností, což následně posiluje genderové rozdíly v oblasti 
pracovních a pečovatelských povinností. 

Otcovská dovolená

Jedním z legislativních opatření ve směrnici (článek 4) je úprava otcovské dovolené. Směrnice uvádí, že členské státy přijmou 
nezbytná opatření k zajištění toho, aby otcové nebo rovnocenní druzí rodiče, pokud je uznává vnitrostátní právo a v míře, 
v  jaké je uznává, měli právo na otcovskou dovolenou v délce deseti pracovních dní, kterou mohou čerpat u příležitosti 
narození dítěte pracovníka. Členské státy mohou rozhodnout, zda umožní čerpat otcovskou dovolenou částečně i před 
narozením dítěte, nebo až po jeho narození a zda ji umožní čerpat pružnými způsoby.

Právo na otcovskou dovolenou nesmí být podmíněno splněním požadavku na odpracovanou dobu nebo na dobu trvání 
pracovního poměru.

Právo se přiznává bez ohledu na osobní nebo rodinný stav pracovníka, jak je vymezuje vnitrostátní právo.

Novela zákona o nemocenském pojištění
Zákonodárné orgány vyhověly požadavku směrnice novelou zákona o nemocenském pojištění a upravily otcovskou 
dovolenou výhodněji, než uvádí směrnice.
Nárok na otcovskou dovolenou má zaměstnanec, který pečuje o dítě, jehož je otcem, nebo zaměstnanec pečující o dítě, 
které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do 
této péče nedosáhlo 7 let věku.

1

2

3

Článek JUDr. Ladislava Jouzy přináší pozitivní informaci pro všechny tatínky, kteří se chtějí aktivně zapojit do opatrování 
čerstvě narozeného miminka a pomoci své partnerce v době jistě radostné, ale i velice náročné. Je však též všeobecnou 
informací k možnosti rozložení péče o dítě mezi matkou a otcem. Přehledná informace pomůže jak nastávajícím rodičům, tak 
i všem, kteří se danou problematikou zabývají.
Olga Krchovová

Delší otcovská dovolená  
v souladu se směrnicí EU
Autor: JUDr. Ladislav Jouza

https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-330-2021-sb-kterym-se-meni-zakon-c-187-2006-sb-o-nemocenskem-pojisteni-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-zakony-2625-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-330-2021-sb-kterym-se-meni-zakon-c-187-2006-sb-o-nemocenskem-pojisteni-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-zakony-2625-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-330-2021-sb-kterym-se-meni-zakon-c-187-2006-sb-o-nemocenskem-pojisteni-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-zakony-2625-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-330-2021-sb-kterym-se-meni-zakon-c-187-2006-sb-o-nemocenskem-pojisteni-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-zakony-2625-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-evropskeho-parlamentu-a-rady-eu-2019-1158-ze-dne-20-cervna-2019-o-rovnovaze-mezi-pracovnim-a-soukromym-zivotem-rodicu-a-pecujicich-osob-a-o-zruseni-smernice-rady-2010-18-eu-133-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-evropskeho-parlamentu-a-rady-eu-2019-1158-ze-dne-20-cervna-2019-o-rovnovaze-mezi-pracovnim-a-soukromym-zivotem-rodicu-a-pecujicich-osob-a-o-zruseni-smernice-rady-2010-18-eu-133-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-evropskeho-parlamentu-a-rady-eu-2019-1158-ze-dne-20-cervna-2019-o-rovnovaze-mezi-pracovnim-a-soukromym-zivotem-rodicu-a-pecujicich-osob-a-o-zruseni-smernice-rady-2010-18-eu-133-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-330-2021-sb-kterym-se-meni-zakon-c-187-2006-sb-o-nemocenskem-pojisteni-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-zakony-2625-x.html
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Podmínkou nároku na otcovskou dovolenou (dále jen „otcovskou“) osoby samostatně výdělečně činné je účast na pojištění 
po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou. Nárok má i zahraniční zaměstnanec, jestliže je 
účasten nemocenského pojištění aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou. 

Tatínkové mají možnost pomoci matce svého dítěte během šestinedělí. Dovolenou musí zaměstnanec nastoupit 
nejpozději do 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. V tomtéž případě péče o dítě 
náleží otcovská jen jednou a jen jednomu z oprávněných. Otcovská náleží jen jednou i v případě, že pojištěnec pečuje o více 
dětí narozených současně nebo o více dětí převzatých současně do péče. V tomto případě se péče o více těchto dětí považuje 
za péči o jedno dítě. S otcovskou nemohou počítat pojištěnci vykonávající pojištěnou činnost ve vazbě, odsouzení ve výkonu 
trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazení do práce.

Podpůrčí doba (délka dovolené) u otcovské činí 14 dní a začíná nástupem na otcovskou. Nástup nastává dnem, který 
pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Např. Jestliže se dítě narodí 
3. září, má jeho otec (pojištěnec) právo určit si nástup na týden otcovské v době 6 týdnů od narození, tedy do 29. října. 

Jestliže je dítě umístěno v zařízení poskytujícím nepřetržitou péči o děti z jiných než zdravotních důvodů na straně dítěte 
nebo matky, podpůrčí doba u otcovské končí dnem umístění dítěte do takového zařízení. Obdobně se postupuje v případě, 
pokud rodiče o dítě přestali pečovat a dítě bylo z tohoto důvodu svěřeno do péče nahrazující péči rodičů.

Otcovská náleží po celou podpůrčí dobu (dva týdny) i v případě úmrtí dítěte před jejím uplynutím.

Jestliže v průběhu podpůrčí doby, po kterou se pojištěnci vyplácí otcovská, vznikne nárok na další otcovskou z téhož pojištění, 
nevyplácí se další otcovská po dobu, po kterou trvá nárok na předchozí otcovskou. Podpůrčí doba u této další otcovské se 
však stanoví ode dne nástupu na otcovskou. Otcovská se dále nevyplácí za dny pracovního klidu, pokud pojištěnci nevznikl 
nárok na výplatu otcovské alespoň za 1 kalendářní den, který měl být pro něho pracovním dnem.

Výše otcovské

Výše otcovské se počítá stejně jako peněžitá pomoc v mateřství, tzv. mateřská, a za kalendářní den činí 70 % denního 
vyměřovacího základu. Rozumí se tím úhrn příjmů, které jsou rozhodující pro odvody na pojistné na sociální zabezpečení 
a nemocenské pojištění. Zpravidla se jedná o mzdy, platy a další mzdové náležitosti, které jsou předmětem daně z příjmů. 
Hrubá mzda je u vyšších hodnot omezena redukcí a stropem. Nárok na výplatu otcovské se uplatňuje na předepsaném 
tiskopise a má přednost před nárokem na výplatu nemocenského a ošetřovného.

Peněžitá dávka při otcovské dovolené bude nahrazovat ušlou čistou mzdu hlavně lidem, kteří si vydělají přibližně 
od 15 do 25 tisíc korun hrubého měsíčně. Při průměrné mzdě 26 tisíc korun by dávka za jeden týden volna činila 
přibližně 4 200 Kč, při hrubé mzdě 15 tisíc korun by přesáhla částku 2 400 Kč a naopak při nadprůměrném výdělku 
40 tisíc korun hrubého by otec dostal od státu přibližně 5 600 Kč.

Rodičovská dovolená muže

Vedle nové právní úpravy dovolené pro otce dítěte se bude nadále uplatňovat i pro muže rodičovská dovolená. Poskytuje 
se po skončení mateřské dovolené (tzv. placené) až do 3 let věku dítěte (§ 196 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, dále 
jen „zákoník práce“). Tato rodičovská dovolená se ženě poskytne v rozsahu, o jaký požádá, ve většině případů v závislosti 
na době čerpání rodičovského příspěvku. Znamená to, že žena nemusí žádat o poskytnutí celé rodičovské dovolené až do 
3  let věku dítěte. Záleží na jejích potřebách, pro jak dlouhou dobu se rozhodne a jakou zvolí výměru rodičovského příspěvku.

Rodičovskou dovolenou může čerpat i muž a může ji nastoupit ihned po narození dítěte a čerpat ji až do tří let věku 
dítěte. Jeho pracovněprávní nároky v souvislosti s rodičovskou dovolenou se posuzují obdobně jako nároky ženy, podle 
toho, zda je muž uplatňuje po rodičovské dovolené, která svým rozsahem odpovídá délce mateřské dovolené (tedy zpravidla 
28 týdnů) nebo po skončení rodičovské dovolené (tedy po 3 letech věku dítěte).

Je možné, aby muž pečoval o dítě již od jeho narození a měl rodičovskou dovolenou. Po dobu, kdy rodičovská dovolená 
odpovídá svou délkou mateřské dovolené (zpravidla 28 týdnů) může zaměstnanec dostat peněžitou pomoc v mateřství jen 
v některých případech.

4
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Otec dítěte na mateřské dovolené

Zákon o nemocenském pojištění obsahuje významnou výhodu pro muže. Mohou dostávat peněžitou pomoc v mateřství, 
i když žena – matka dítěte nebude mít pracovní neschopnost. Podmínkou je však, že je otcem dítěte nebo manželem 
ženy, která dítě porodila, a s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohodu lze uzavřít 
na dobu nejdříve od začátku sedmého týdne po porodu dítěte. Matka dítěte nemusí přitom splňovat podmínky nároku na 
peněžitou pomoc v mateřství, muž, který tuto dohodu uzavírá, však musí tyto podmínky splňovat.

Pracovat, nebo skončit pracovní poměr?

Rodičovská dovolená je maximálně tři roky. Jestliže žena (případně muž) chce využít významné výhody a pobírat rodičovský 
příspěvek až do čtyř let věku dítěte, musí se se zaměstnavatelem po uplynutí tří let věku dítěte dohodnout. Buď dostane 
neplacené pracovní volno a zůstane doma pečovat o dítě, nebo ji zaměstnavatel zaměstná s tím, že žena dodrží výše 
uvedenou podmínku spočívající v celodenní řádné péči o dítě. Zaměstnání může přijmout nejen u svého zaměstnavatele, 
ale může nastoupit zaměstnání i jinde.

Zaměstnání po rodičovské dovolené

Právo na rodičovské volno je individuálním a nepřenosným právem každého z rodičů, které umožňuje, aby o dítě pečovala 
buď matka, nebo otec, nebo oba současně. Stejné právo mají i osoby, které dítě převzaly do své péče. Zaměstnavatel je 
proto povinen poskytnout matce dítěte v rozsahu, o jaký požádá, rodičovskou dovolenou po skončení mateřské 
dovolené. 

Nárok na mateřskou a rodičovskou dovolenou ve stanoveném rozsahu má též fyzická osoba, která převzala dítě do své trvalé 
péče. Hmotné zabezpečení po dobu mateřské a rodičovské dovolené (včetně vyloučení souběhu poskytování peněžité 
pomoci a rodičovského příspěvku) upravují předpisy o nemocenském pojištění a státní sociální podpoře.

Rodičovskou dovolenou poskytne zaměstnavatel ženě nebo muži na jejich žádost, a to v rozsahu, o jaký požádají. 
Tato dovolená nemůže být delší než doba, kdy dítě dosáhne věku 3 let (§ 197 zákoníku práce). Znamená to, že např. žena 
nemusí žádat o poskytnutí celé rodičovské dovolené až do 3 let věku dítěte. Záleží na jejích potřebách, pro jak dlouhou dobu 
se rozhodne. Pokud zaměstnankyně neuvede dobu, po kterou chce být na rodičovské dovolené, ačkoliv to byla její zákonná 
povinnost, je třeba vycházet z toho, že žádá o její poskytnutí až do dosažení tří let věku dítěte.

Po návratu ženy z mateřské dovolené (zpravidla 28týdenní) nebo muže po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, 
po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou (opět zpravidla 28týdenní), je zaměstnavatel povinen zařadit 
je na jejich původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, musí je 
zaměstnavatel zařadit na jinou práci odpovídající pracovní smlouvě. Pokud se budou vracet zpět na pracoviště po skončení 
rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen je zařadit na práci odpovídající pracovní smlouvě.

Např. Žena má v pracovní smlouvě uveden druh práce „účetní“ a pracuje jako mzdová účetní. Bude-li se vracet do zaměstnání 
po mateřské dovolené, má nárok na původní práci a pracoviště, tedy jako „mzdová účetní“.

Bude-li se vracet po skončení rodičovské dovolené, je povinností zaměstnavatele poskytnout jí práci odpovídající pracovní 
smlouvě, tedy práci „účetní“ a nikoliv práci původní, mzdovou účetní. Může tedy vykonávat práci účetní jakéhokoliv druhu 
(zaměření), např. skladová účetní, účetní v autoprovozu apod., tedy kdykoliv jinde, třeba i mimo provoz, kde před odchodem 
na rodičovskou dovolenou pracovala. Práce by však musela odpovídat pracovní smlouvě. Kdyby měla v pracovní smlouvě 
uveden druh práce „mzdová účetní“, byl by zaměstnavatel povinen i po skončení rodičovské dovolené jí zajistit práci „mzdové 
účetní“.
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Předčasný návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené

Jestliže se bude vracet předčasně do práce žena nebo muž z rodičovské dovolené – tedy až do tří let věku dítěte – je 
zaměstnavatel rovněž povinen jim tento návrat umožnit. Protože má v tomto případě pouze povinnost zařadit je na práci 
odpovídající jejich pracovní smlouvě, neznamená tento návrat pro zaměstnavatele zpravidla nic jiného, než že bude muset 
zvážit, zda a na jaké pracovní místo a práci předisponuje tuto zaměstnankyni nebo zaměstnance v rámci jejich pracovní 
smlouvy.

Zákaz výpovědi

Podle § 53 zákoníku práce nemůže zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď mimo jiné i v době, kdy je zaměstnankyně 
těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají 
rodičovskou dovolenou. Zákaz výpovědi se neuplatní v případech, kdy výpověď z pracovního poměru dává zaměstnanec 
nebo když se končí pracovní poměr dohodou. V těchto případech zákoník práce nebrání zaměstnavateli skončit pracovní 
poměr. Zaměstnanec může však podat výpověď kdykoliv, tedy i v ochranné době. Ochranná doba rovněž nemá vliv na 
skončení pracovního poměru, který byl sjednán na dobu určitou. Pracovní poměr skončí, i kdyby byl zaměstnanec v této 
době v pracovní neschopnosti.

Podmínkou pro zákaz výpovědi je, že žena nebo muž čerpají rodičovskou dovolenou, tedy do 3 let věku dítěte. Ochrana se 
nevztahuje na případy, kdy např. žena se vrátí do zaměstnání po dvouleté rodičovské dovolené a spoléhají na to, že dítěti 
ještě nejsou 3 roky, a že proto mají právní ochranu před výpovědí. Ochranná doba, to je zákaz výpovědi z pracovního 
poměru pro zaměstnavatele, trvá po dobu, kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec fakticky čerpají rodičovskou 
dovolenou.

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

ZÁZNAM Z 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 ZPĚT  

•  VÝUKOVÉ MATERIÁLY SOUČÁSTÍ 

IHNED K DISPOZICI

https://mzdovy-specialista.cz/
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roku. Ukončení povinné školní docházky se dokládá kopií vysvědčení z posledního ročníku základní školy s tím, že na rubové 
straně vysvědčení je uvedeno, je-li povinná školní docházka ukončena, či nikoliv.

Podle § 36 ŠZ je školní docházka povinná po  dobu devíti školních roků, nejvýše však do  konce školního roku, v  němž 
žák dosáhne sedmnáctého roku věku. Dokladem o dosažení základního vzdělání (viz § 54 ŠZ) je vysvědčení o úspěšném 
ukončení devátého, popřípadě desátého ročníku základního vzdělávání, vysvědčení o úspěšném ukončení druhého ročníku 
šestiletého gymnázia nebo čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia nebo osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, 
nebo vysvědčení vydané po  úspěšném ukončení kursu pro získání základního vzdělání. Tato vysvědčení jsou opatřena 
doložkou o získání stupně základního vzdělání.

Žák, který úspěšně ukončil základní vzdělávání, nebo žák, který splnil povinnou školní docházku a nepokračuje v základním 
vzdělávání, přestává být žákem školy 30. června příslušného školního roku. Žák, který splnil povinnou školní docházku a koná 
opravnou zkoušku nebo bude hodnocen v náhradním termínu, je žákem školy do termínu konání těchto zkoušek, pokud mu 
nebylo povoleno opakování ročníku.

Žák, který byl přijat ke vzdělávání ve střední škole, je považován za žáka základní školy do 31. srpna příslušného školního roku. 
Tato skutečnost má význam z hlediska uplatnění/neuplatnění daňové slevy na studenta. Z výše uvedeného jednoznačně 
vyplývá, že po dobu školních prázdnin, které bezprostředně následují po ukončení povinné školní docházky a kdy je současně 
dítě přijato ke studiu na střední škole, nelze uplatnit slevu na studenta, protože takový žák se stává studentem střední školy 
až od 1. 9. kalendářního roku. 

V § 56a ZP se od roku 2014 dalo právo zákonnému zástupci okamžitě zrušit pracovní poměr nezletilého, který nedosáhl 
věku 16 let, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví tohoto zaměstnance. K platnosti okamžitého zrušení 
pracovního poměru se vyžadovalo přivolení soudu. Zákonem č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, došlo s účinností od 28. 2. 2017 ke zrušení ustanovení § 56a ZP. Současně se zrušil i § 77 ZP odst. 5 a 6 ZP. Tímto 
se zrušilo oprávnění zákonného zástupce mladistvého mladšího 16 let věku ukončit za stanovených předpokladů 
jeho pracovněprávní vztah. 

V souvislosti s nařízením GDPR, které nabylo účinnosti 25. 5. 2018, upozorňujeme, že v případě zaměstnávání mladistvých 
osob mladších 16 let je nutné vyžádat si souhlas se zpracováním jejich osobních údajů od zákonného zástupce.

Pracovní doba

Pracovní doba mladistvých zaměstnanců je upravena v § 79a ZP. U zaměstnanců mladších 18 let je povolena pracovní doba 
40 hodin týdně s tím, že délka směny v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout 8 hodin. Délka stanovené týdenní pracovní 
doby ve více pracovněprávních vztazích zaměstnance mladšího než 18 let nesmí ve svém souhrnu přesáhnout 40 hodin 
týdně.

Znamená to, že u  každého mladistvého zaměstnance je nutné při přijetí do  zaměstnání zkoumat, zdali má, nebo nemá 
uzavřen jiný pracovněprávní vztah a v jakém rozsahu. V osobním spisu je proto nutné mít o této skutečnosti prohlášení. Vzor 
takového prohlášení uvádíme dále.

4

Zaměstnávání studentů a učňůt
ing. Růžena Klímová

IDA – Internetová důchodová aplikace ČSSZ,  
aktuální informace o důchodové problematice

Tomáš Stejskal
Pěva Čouková

21. 10. 2021 v 19 hodin

ZVEME VÁS NA WEBINÁŘ S TOMÁŠEM STEJSKALEM

V DEN KONÁNÍ ZDARMA PRO VŠECHNY | PRO ČLENY OD BALÍČKU GOLD ZÁZNAM TZV. „NAVŽDY“

ucetni-portal.cz/videa/

https://www.codexisuno.cz/bv6?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bFZ?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bv7?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-460-2016-sb-kterym-se-meni-zakon-c-89-2012-sb-obcansky-zakonik-a-dalsi-souvisejici-zakony-1099-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-460-2016-sb-kterym-se-meni-zakon-c-89-2012-sb-obcansky-zakonik-a-dalsi-souvisejici-zakony-1099-x.html
https://www.codexisuno.cz/bv7?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bv8?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bG0?lang=cs
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/
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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

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

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.

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

