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JEŠTĚ HO NEMÁTE?

„Jako velké plus vidím to, že jsem si mohla celou výuku pře-hrát znovu doma a pro mě to bylo určitě velkým přínosem, protože má paměť není úplně dokonalá a mohla jsem si to zpětně všechno ještě jednou přehrát, abych se v tom vyznala a bylo to pro mě zjednodušení. Děkuji paní Pěvě za tuto možnost, kdy jsem mohla strávit svůj čas na tomto skvělém místě.“
Mája, studentka maturitního ročníku

https://mzdovy-specialista.cz/


ÚVODNÍ SLOVO

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

můj včerejší poznatek – kromě jiného – jsem náročná… Co to jako znamená? Na sebe, na druhé? Je to 
pozitivní, nebo negativní vlastnost?
Ano, jsem náročná na sebe, to určitě. Moc ráda bych klientům a lidem okolo mne, tedy i Vám, nabízela 
vše, na co pomyslíte, a často i víc, než očekáváte. To je moje chtění. Jaká je realita? Někdy to určitě 
nevyjde, ale všichni na firmě ctíme současné motto „Starostlivost o členy Účetního Portálu“. 
Opravdu zvládáme dát vše, co klient očekává? Je k něčemu to, že se snažíme? Že na tom pracuji já 
a kolegové?
Jsem si jistá, že ano.
Nikdo není dokonalý. Ale každý by měl být připravený unést tíhu svojí chyby, omluvit se, případně dát 
něco navíc, pokud se mu nepodařilo naplnit očekávání.
Ano, jsem náročná na druhé… Průměr mi nestačí. Dnes intenzivně cítím, že už v budoucnu nechci 
pracovat s lidmi, kteří ani na začátku nevědí, zda s námi spolupracovat chtějí. To už je docela chybný 
začátek. Samozřejmě i z mojí strany chybný začátek. Ztrátu času a energie. Netřeba litovat. Budu 
hledat dál, ty správné zapálené a nadšené lidi.
Vybavuje se mi scéna z filmu Amadeus, kdy Salieri říká, že všichni jsou průměr. To přeci nemůže být 
pravda, že lidé nejsou ochotni udělat více než průměrný výkon.   
Pro mnohé jsme jako Účetní Portál složití s mnoha produkty, což nepředpokládali…
Pro mnohé nároční, protože výkon kontrolujeme… jasně, jsme účetní, jsem auditorka…
Chceme vidět výsledky… potřebujeme čas na získání důvěry
Právě si dávám oddych a nehledám teď žádnou další REKLAMKU. Možná žádnou nepotřebujeme??? 
Kde je nějaká „normální“?
Chci dělat to, co mne baví, a ne vysvětlovat lidem, že opravdu očekávám zápal a nadšení do toho, co 
děláme.
Hodně zdaru všem do spolupráce s lidmi… bez nich to opravdu nejde, máte-li větší projekt… díky za 
ty, které mám, a že zůstali jen ti skvělí.  
Díky za všechny, co nám fandí, ať se děje, co se děje. Zřím Vás a jsem vděčná…
Díky Pavlíně, Nikči, Petrovi, Ivanovi a mnoha mnoha dalším ☺.
Rozhodně se nevzdáváme.
Krásné říjnové dny.
Pokud se ztratím na pár dnů, brzy se vrátím ☺.
S díky

P.

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

https://www.pevacoukova.cz/
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ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop

JIŽ V NABÍDCE

VELKÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE
ONLINE SEMINÁŘE – 3. BALÍČEK

Program:

1. Odměňování aktuálně od 1. 1. 2021, 
zrušení superhrubé mzdy, úprava 

dovolené po novele zákoníku práce

Ing. Olga Krchovová (9. 10. 2020)

4. Novela zákoníku práce
JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. 

(3. 11. 2020)

2. Kurzarbeit od 1.11.2020, návaznost 
na antivirové programy, změny ve 

zdravotním pojištění

Ing. Olga Krchovová (16. 10. 2020)

5. Srážky ze mzdy, exekuce,  
osobní bankrot

Ing. Růžena Klímová
 (7. 11. 2020)

3. Nemocenské pojištění, parametrické 
změny, aktuální informace

Ing. Olga Krchovová 
(30. 10. 2020)

6. Daňové novinky pro závislou činnost 
ke dni konání 2020–2021

Ing. Milan Lošťák 
(18. 11. 2020)

Záznam k dispozici tzv. „navždy“.
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Úvod

Dne 26. 6. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony (dále jen „zákon č. 285/2020 Sb.“). Tato 
velká novela zákoníku práce přináší pro zaměstnance a zaměstnavatele k 30. 7. 2020 a k 1. 1. 2021 řadu podstatných změn, 
které již byly ve stručnosti představeny v úvodním článku. Jedním ze stěžejních bodů novely je koncepční změna dovolené, 
která nabývá účinnosti k 1. 1. 2021. V první části článku budou blíže popsány podmínky vzniku zaměstnancova práva 
na dovolenou za příslušný kalendářní rok a možný postup zaměstnavatele při určení velikosti tohoto práva, které 
nově bude vyjádřeno jako určitý počet hodin dovolené. Druhá část článku se zejména zaměří na změny v právní úpravě 
čerpání dovolené a krácení dovolené.

Koncepční změna dovolené v kostce

Od 1. 1. 2021 dozná zásadních koncepčních změn obecná právní úprava dovolené obsažená v zákoníku práce, 
tj. zejména v § 211 až 223 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), 
která se vztahuje na zaměstnance v pracovním poměru (zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce či 
dohody o pracovní činnosti nadále právo na dovolenou automaticky ze zákona nemají). Je třeba upozornit, že změna této 
úpravy se rovněž promítne do práva na dovolenou státních zaměstnanců ve služebním poměru, neboť podle § 103 zákona 
č. 234/2014 Sb., o státní službě, platí: „Dovolená státních zaměstnanců činí 5 týdnů v kalendářním roce; jinak se řídí § 211 písm. a) 
a b) a § 212 až 223 zákoníku práce.“. Vojáci z povolání ve služebním poměru oproti tomu mají zvláštní právní úpravu 
dovolené (viz § 32 až 37 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání), která na základě zákona č. 285/2020 Sb. též dozná 
k 1. 1. 2021 zásadních změn, jejichž popis není předmětem tohoto článku. 

Naopak beze změn po 1. 1. 2021 zůstává zvláštní právní úprava dovolené příslušníků bezpečnostních sborů (např. 
Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Vězeňská služba ČR – viz § 65 až 67 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů) a stejně tak zvláštní právní úprava dovolené uvolněných zastupitelů (viz § 81a zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích; § 56a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích; § 58e zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze).

Zaměstnancovo právo na dovolenou se nově odvíjí od počtu jím odpracovaných hodin v příslušném kalendářním 
roce, respektive od počtu odpracovaných celých násobků zaměstnancovy týdenní pracovní doby (dále jen „TPD“) 
a dále jeho výměry dovolené. Základní časovou jednotkou nově už není pracovní den (směna), nýbrž hodina, což 
z principu povede k přesnějším výsledkům, neboť směna zaměstnance může být dlouhá např. 2 hodiny, ale i 12 hodin. Nová 
úprava dovolené by tak měla eliminovat zkreslení velikosti zaměstnancova práva na dovolenou v závislosti na konkrétním 
rozvržení pracovní doby zaměstnance do směn. Zaměstnancovo právo na dovolenou je nově vyjádřeno jako určitý 
počet hodin dovolené (nikoliv již dní dovolené), přičemž za každý pracovní den, kdy zaměstnanec čerpá dovolenou, se 
z celkového práva na dovolenou zaměstnanci odečítá počet hodin dovolené odpovídající délce směny, kterou měl 
zaměstnanec rozvrženou na tento den.

Nadále platí, že rozhodným obdobím k posouzení veškerých podmínek pro vznik zaměstnancova práva na 
dovolenou je příslušný kalendářní rok, tj. období od 1. 1. do 31. 12. Výměra dovolené zůstává vyjádřena v týdnech a její 
min. délka plynoucí ze zákona se nikterak nemění. Do odpracované doby pro účely dovolené se stejně jako dosud 
nezahrnuje výkon přesčasové práce. Za výkon práce se ale nadále pro účely dovolené považují některé náhradní 
doby, kdy zaměstnanec práci fakticky nekoná (některé překážky v práci, doba čerpání dovolené, placené svátky atd.). 

1

2

Koncepční změna dovolené  
s příklady – 1. část
Autor: JUDr. Michael Košnar

V důsledku přijetí zákona č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další související zákony, dozná právní úprava dovolené od 1. 1. 2021 zásadních koncepčních změn. V první části 
článku budou blíže vymezeny podmínky vzniku zaměstnancova práva na dovolenou za příslušný kalendářní rok a možný 
postup zaměstnavatele při určení velikosti tohoto práva, které bude nově vyjádřeno jako určitý počet hodin dovolené.
Michael Košnar

17. 9. 2020

Koncepční změna dovolené s příklady – 1. část
JUDr. Michael Košnar

https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-285-2020-sb-ze-dne-10-cervna-2020-kterym-se-meni-zakon-c-262-2006-sb-zakonik-prace-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-souvisejici-zakony-2122-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-285-2020-sb-ze-dne-10-cervna-2020-kterym-se-meni-zakon-c-262-2006-sb-zakonik-prace-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-souvisejici-zakony-2122-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/jake-zmeny-prinese-schvalena-novela-zakoniku-prace-strucny-prehled-1666-c.html
https://www.codexisuno.cz/9Q6
https://www.codexisuno.cz/9Q7
https://www.codexisuno.cz/9Q8
https://www.codexisuno.cz/9Q8
https://www.codexisuno.cz/9Q9
https://www.codexisuno.cz/9Q9
https://www.codexisuno.cz/9Qa
https://www.codexisuno.cz/9Qb
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-285-2020-sb-ze-dne-10-cervna-2020-kterym-se-meni-zakon-c-262-2006-sb-zakonik-prace-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-souvisejici-zakony-2122-x.html
https://www.codexisuno.cz/9Qc
https://www.codexisuno.cz/9Qc
https://www.codexisuno.cz/9Qd
https://www.codexisuno.cz/9Qe
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Doba zameškaná pro překážky v práci, které se dosud nepovažovaly pro účely dovolené za výkon práce, se nově od 
1. 1. 2021 považuje za výkon práce, byť podmíněně a v omezeném rozsahu. Právo na dovolenou přitom již nebude 
předmětem následného krácení za 100 a více omluveně zameškaných směn, ani pracovní dny zameškané pro výkon 
trestu odnětí svobody (vazbu). Krácení dovolené za zaměstnancem neomluveně zameškané směny bude možné 
i nadále, ale bude možné max. v poměru 1:1, tj. z pohledu zaměstnanců dochází ke zmírnění této úpravy.  

Ruší se dosavadní samostatný typ dovolené – dovolená za odpracované dny, která se počítala zcela odlišným způsobem 
než dovolená za kalendářní rok (její poměrná část). Nově se rozlišuje pouze dovolená za kalendářní rok a její poměrná 
část, jejichž výpočet se řídí stejnými principy. 

Jako samostatný zvláštní druh dovolené nadále stojí dodatková dovolená, která přísluší jen některým zaměstnancům (viz 
§ 215 ZP). Délka dodatkové dovolené se též nově odvíjí od TPD zaměstnance a je vyjádřena jako určitý počet hodin 
dovolené. Dále byl rozšířen výčet prací zvlášť obtížných o činnosti spočívající v čištění stok, kalových prostor, kanálových 
odpadů, žump a dalších podobných zařízení s rizikem zvýšeného nebezpečí infekce [blíže viz § 215 odst. 4 písm. j) ZP]. Ve 
vztahu k dodatkové dovolené, která zaměstnanci přísluší za výkon prací zvlášť obtížných (s výjimkou pobytu v tropických 
nebo jinak zdravotně obtížných oblastech), se nově stanoví, že pro účely této dovolené jsou započteny jako odpracované jen 
doby, kdy zaměstnanec práci skutečně koná, nikoliv náhradní doby ve smyslu § 216 odst. 2 a § 348 odst. 1 ZP, a to s výjimkou 
doby čerpání dovolené (viz § 215 odst. 8 ZP).

Další změny právní úpravy čerpání dovolené, tj. zejména zavedení možnosti zaměstnavatele na základě písemné žádosti 
zaměstnance převést část jeho nevyčerpané dovolené do následujícího kalendářního roku a zpřesnění pravidel pro 
čerpání dovolené ve svátek, budou blíže představeny v navazujícím článku.

Dovolená za kalendářní rok (§ 213 odst. 1 a 2 ZP)

Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli u něho konal v příslušném 
kalendářním roce práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené nebo sjednané kratší TPD připadající na toto období, přísluší 
dovolená za kalendářní rok (viz § 213 odst. 1 a 2 ZP). 

Zaměstnanci vznikne právo na dovolenou za kalendářní rok, jsou-li současně splněny následující dvě podmínky:
I. pracovní poměr zaměstnance v daném kalendářním roce nepřetržitě trval u téhož zaměstnavatele po dobu 52 týdnů, a
II. zaměstnanec odpracoval 52násobek jeho stanovené nebo sjednané kratší TPD.
Trval-li pracovní poměr zaměstnance v příslušném kalendářním roce u téhož zaměstnavatele méně než 364 kalendářních 
dní (52 × 7) nebo odpracoval-li zaměstnanec za kalendářní rok méně než 52násobek jeho TPD, může mu vzniknout právo na 
poměrnou část dovolené za kalendářní rok (viz níže). Jako dosud přitom platí, že za nepřetržité trvání pracovního poměru 
se považuje i skončení dosavadního a bezprostředně navazující vznik nového pracovního poměru zaměstnance k témuž 
zaměstnavateli (viz § 216 odst. 1 ZP).

Dovolená za kalendářní rok přísluší zaměstnanci v délce jeho stanovené nebo sjednané kratší TPD vynásobené 
výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo:

TPD zaměstnance (v hodinách) × výměra dovolené (v týdnech) = počet hodin dovolené za kalendářní rok

Příklad č. 1 – Dovolená 2021 – dovolená za kalendářní rok
Pracovní poměr zaměstnance, jehož stanovená TPD činí 40 hodin týdně a výměra dovolené 4 týdny, nepřetržitě trval 
po celý kalendářní rok 2021. Zaměstnanec v rámci rozvržené pracovní doby do směn odpracoval v tomto roce celkem 
2088 hodin (pozn.: za odpracovanou dobu se rovněž považuje např. doba zameškaná pro některé překážky v práci, doba 
čerpání dovolené, placené svátky atd. – viz bod 6.3). Zaměstnanec tak za kalendářní rok 2021 odpracoval 52násobek 
jeho TPD (2088 : 40 = 52,2). K 0,2násobku TPD (8 hodin) se nepřihlédne, neboť právo na dovolenou se odvíjí od počtu 
odpracovaných celých TPD. Zaměstnanci tedy vzniklo za kalendářní rok 2021 právo na dovolenou za kalendářní rok 
v délce 160 hodin dovolené [TPD zaměstnance (40) × výměra dovolené (4) = 160].

3

Koncepční změna dovolené s příklady – 1. část
JUDr. Michael Košnar

https://www.codexisuno.cz/9Qf
https://www.codexisuno.cz/9Qg
https://www.codexisuno.cz/9Qh
https://www.codexisuno.cz/9Qi
https://www.codexisuno.cz/9Qj
https://www.codexisuno.cz/9Qk
https://www.codexisuno.cz/9Qk
https://www.codexisuno.cz/9Ql
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Poměrná část dovolené za kalendářní rok (§ 213 odst. 3 a 4 ZP)

Pokud zaměstnanci nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok (např. zaměstnancův pracovní poměr skončil/
vznikl během kalendářního roku nebo odpracoval méně než 52násobek jeho TPD), přísluší mu právo na poměrnou část 
dovolené za kalendářní rok. Musí ale současně splnit následující dvě podmínky, jinak mu právo na dovolenou 
vůbec nevznikne:
I.  pracovní poměr zaměstnance v daném kalendářním roce nepřetržitě trval k témuž zaměstnavateli po dobu 

min. 4 týdnů, tj. 28 kalendářních dní, a
II. zaměstnanec odpracoval min. 4násobek jeho stanovené nebo sjednané kratší TPD.
Poměrná část dovolené činí za každou odpracovanou celou TPD v příslušném kalendářním roce 1/52 TPD 
vynásobenou výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo (viz § 213 
odst. 4 ZP). Dikci zákona odpovídá následující výpočet:

počet celých odpracovaných TPD ×             × výměra dovolené = poměrná část dovolené (počet hodin dovolené)

Alternativně lze poměrnou část dovolené (počet hodin dovolené) vypočítat takto:

                                                                           × právo na dovolenou za kalendářní rok (= TPD × výměra dovolené)

Je třeba upozornit, že dovolená, na níž vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru 
(viz § 216 odst. 5 ZP).

Příklad č. 2 – Dovolená 2021 – poměrná část dovolené za kalendářní rok
Sjednaná kratší TPD zaměstnance činí 20 hodin týdně a jeho výměra dovolené 5 týdnů. Pracovní poměr zaměstnance 
trval od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021. Zaměstnanec odpracoval za kalendářní rok 2021 v rámci rozvržené pracovní doby do 
směn celkem 528 hodin. 
Zaměstnanec odpracoval více jak 80 hodin (4násobek jeho TPD) a jeho pracovní poměr trval déle než 28 kalendářních dní 
(4 týdny), vznikne mu tak právo na poměrnou část dovolené za kalendářní rok 2021. Zaměstnanec odpracoval 26 celých 
TPD (528 : 20 = 26,4). K odpracování 0,4násobku TPD (8 hodin) se nepřihlédne, poněvadž právo na dovolenou se odvíjí 
od počtu odpracovaných celých násobků TPD. Zaměstnanci tedy vznikne právo na:

26 ×            × 5 = 50 hodin dovolené

Alternativní postup:

         × právo na dovolenou za kalendářní rok (tj. 20 × 5 = 100) =            × 100 = 50 hodin dovolené

Prodloužení dovolené při odpracování více než 52 TPD  
(§ 213 odst. 5 ZP)

Není vyloučeno, že zaměstnanec v kalendářním roce odpracuje více než 52 celých násobků jeho TPD (např. 53, 54… 
celých TPD). Tato situace může nastat, pokud má zaměstnanec nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, jeho vyrovnávací 
období se nekryje s kalendářním rokem, přičemž v určité části roku má rozvrženo více směn. Naopak důvodem nebude výkon 
většího množství přesčasové práce, neboť ta se pro účely dovolené nezapočítává do odpracovaných hodin. Ustanovení § 213 
odst. 5 ZP na tyto situace pamatuje a stanoví, že se délka dovolené prodlouží vždy o 1/52 dovolené za kalendářní rok 
za každou další celou odpracovanou TPD. 

4

TPD
52

počet celých odpracovaných TPD
52

20

52

26

52
26

52

5
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Příklad č. 3 – Dovolená 2021– zaměstnanec odpracoval 53 celých TPD
Zaměstnanec se sjednanou kratší TPD v délce 30 hodin týdně a výměrou dovolené v délce 4 týdnů odpracoval za 
nepřetržitého trvání pracovního poměru od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 v rámci rozvržené pracovní doby do směn celkem 
1600 hodin. Zaměstnanec tedy odpracoval 53 celých TPD, tj. o 1 celou TPD více (1600 : 30 = 53,33; k odpracované 0,33 TPD 
se nepřihlédne). Vznikne mu tak právo na 120 hodin dovolené (dovolená za kalendářní rok) zvýšené o dovolenou za 
1 odpracovanou celou TPD (1/52 × 120) = 2,307 hodin dovolené. Zaměstnanci tedy celkem vznikne právo na 123 hodin 
dovolené (122,307 zaokrouhleno na celé hodiny nahoru).

Alternativní postup:

         × právo na dovolenou za kalendářní rok (tj. 30 × 4 = 120) = 122,307 = 123 hodin dovolené. 

Univerzální výpočet velikosti zaměstnancova práva 
na dovolenou

Nová úprava dovolené nadále rozlišuje dovolenou za kalendářní rok (viz § 213 odst. 1 a 2 ZP) a poměrnou část dovolené 
za kalendářní rok (viz § 213 odst. 3 a 4 ZP). Toto rozlišení však v praxi ztrácí význam, neboť velikost zaměstnancova práva 
na dovolenou s tímto názvoslovím vůbec nemusí korespondovat. Není totiž vyloučeno, že zaměstnanci vznikne právo na 
poměrnou část dovolené za kalendářní rok, poněvadž jeho pracovní poměr v příslušném kalendářním roce trval méně než 
364 kalendářních dní, ale zaměstnanec současně odpracoval 52násobek jeho TPD, tudíž mu vznikne právo na poměrnou část 
dovolené za kalendářní rok v délce ekvivalentní dovolené za kalendářní rok, nebo zaměstnanec dokonce odpracoval více než 
52 celých TPD, a jeho právo na dovolenou tak dokonce bude větší než dovolená za kalendářní rok. Výše zmíněná podmínka 
nepřetržitého trvání pracovního poměru po dobu alespoň 52 týdnů (364 kalendářních dní) v příslušném kalendářním roce 
tak z hlediska velikosti zaměstnancova práva na dovolenou nadále již není relevantní (na rozdíl od dosavadní úpravy).

S ohledem na výše uvedené lze formulovat následující univerzální vzorec výpočtu konkrétního množství hodin 
dovolené, na které zaměstnanci za příslušný kalendářní rok vzniklo právo, a to zcela bez ohledu na to, zda se ve 
smyslu § 213 ZP jedná o dovolenou za kalendářní rok či poměrnou část dovolené za kalendářní rok:

počet celých odpracovaných TPD
52

× TPD × výměra dovolené = počet hodin dovolené

Pozor, vždy musí být zároveň splněny následující dvě podmínky, jinak právo na dovolenou za příslušný kalendářní rok 
zaměstnanci nevznikne:

I.  pracovní poměr zaměstnance trval v příslušném kalendářním roce nepřetržitě k témuž zaměstnavateli po dobu 
alespoň 28 kalendářních dní (4 týdnů), a

II. zaměstnanec v příslušném kalendářním roce odpracoval alespoň 4násobek jeho stanovené nebo sjednané kratší TPD.
Dovolená, na níž zaměstnanci vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru 
(viz § 216 odst. 5 ZP).

Příklad č. 4 – Dovolená 2021 – zaměstnanci právo na dovolenou nevzniklo
Zaměstnanci vznikl pracovní poměr 5. 12. 2021 a trval do 5. 6. 2022. Za kalendářní rok 2021 tak zaměstnancův pracovní poměr 
nepřetržitě u téhož zaměstnavatele trval jen 27 kalendářních dní. Zaměstnanci tudíž právo na dovolenou za kalendářní rok 
2021 vůbec nevznikne, a to dokonce v případě, že by v tomto kalendářním roce stihl odpracovat 4násobek jeho TPD. 

Příklad č. 5 – Dovolená 2021 – kratší TPD, trvání pracovního poměru po část kalendářního roku
Pracovní poměr zaměstnance se sjednanou kratší TPD v délce 25 hodin týdně a výměrou dovolené v délce 5 týdnů trval 
od 2. 3. 2021 do 18. 5. 2021. Zaměstnanec odpracoval v rámci rozvržené pracovní doby do směn celkem 280 hodin, 
tj. 11 celých TPD (280 : 25 = 11,2). K 0,2násobku odpracované TPD (5 hodinám) nad celé násobky TPD se nepřihlíží. 
Obě podmínky pro vznik práva na dovolenou jsou splněny, neboť zaměstnanec odpracoval více jak 4násobek jeho 
TPD a současně zaměstnancův pracovní poměr trval v tomto kalendářním roce min. po dobu 28 kalendářních dní. 
Zaměstnanci vznikne právo na dovolenou v délce:

         × 25 (TPD) × 5 (výměra dovolené) = 26,442 = 27 hodin dovolené (po zaokrouhlení na celé hodiny nahoru).

53

52
.

6

11

52
.
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Jsou-li výše uvedené podmínky současně splněny a právo na dovolenou zaměstnanci za příslušný kalendářní rok 
vzniklo, jsou pro určení jeho velikosti (konkrétní počet hodin dovolené) rozhodné následující 3 skutečnosti:
I. výměra dovolené, na kterou má zaměstnanec v daném kalendářním roce právo,
II. TPD zaměstnance v daném kalendářním roce,
III. počet zaměstnancem odpracovaných celých TPD v daném kalendářním roce.

6.1 Výměra dovolené zaměstnance (§ 212 odst. 1 až 3 ZP)
Minimální délka výměry dovolené plynoucí ze zákona zůstává oproti dosavadní úpravě beze změny. Základní 
výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce (viz § 212 ZP odst. 1 ZP). K prodloužení výměry dovolené 
může dojít individuální či kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem zaměstnavatele. Zaměstnavatel je však povinen 
dodržovat zásadu rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz diskriminace (viz § 16 ZP). 

Výměra dovolené zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 ZP, kteří odměňují zaměstnance platem (nikoliv 
mzdou), činí 5 týdnů v kalendářním roce (např. zaměstnanci státu, územního samosprávného celku atd.). U pedagogických 
pracovníků (viz § 2 zákona č. 563/2004 Sb.) a akademických pracovníků vysokých škol (viz § 70 zákona č. 111/1998 Sb.) činí 
výměra dovolené 8 týdnů v kalendářním roce. 

6.2 TPD zaměstnance (§ 79 a 80 ZP)
Při výpočtu zaměstnancova práva na dovolenou je nutné vycházet ze zaměstnancovy stanovené nebo sjednané 
kratší TPD v příslušném kalendářním roce.
Délka stanovené TPD činí 40 hodin týdně (viz § 79 odst. 1 ZP). U zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem činí 
stanovená TPD 38,75 hodin týdně; u zaměstnanců pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní 
výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu, a zaměstnanců s vícesměnným nebo nepřetržitým pracovním 
režimem 37,5 hodin týdně. Dále kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis zaměstnavatele mohou zkrátit stanovenou TPD 
pod výše uvedený rozsah bez snížení mzdy, ledaže se jedná o zaměstnavatele uvedeného v § 109 odst. 3 ZP (tzv. „platová 
sféra“). Délka stanovené TPD se může i v rámci jednoho zaměstnavatele různit.

Zaměstnanec se zaměstnavatelem rovněž mohou sjednat kratší TPD (tzv. „částečný úvazek“), kdy zaměstnanci přísluší 
mzda nebo plat, které odpovídají sjednané kratší pracovní době zaměstnance (viz § 80 ZP).

Změna TPD v průběhu kalendářního roku (§ 212 odst. 4 ZP)
V praxi je běžné, že v průběhu kalendářního roku dochází ke změně zaměstnancovy TPD, tj. k rozšíření, či naopak zkrácení 
zaměstnancova „úvazku“, případně se zaměstnanci mění pracovní režim, na což je navázána změna stanovené TPD (viz 
výše). Pro tyto případy stanoví § 212 odst. 4 ZP: „Dochází-li u zaměstnance v průběhu příslušného kalendářního roku ke změně 
délky stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby, přísluší mu za tento rok dovolená v poměru, který 
odpovídá délce jednotlivých období s rozdílnou délkou stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby.“. Toto 
ustanovení lze vykládat více způsoby, od čehož se odvíjí různé přístupy k výpočtu dovolené. Lze se klonit k tomu, aby se 
u změny TPD zaměstnance v průběhu kalendářního roku vycházelo z průměrné délky TPD zaměstnance za tento 
kalendářní rok. Ta se určí podle počtu kalendářních dní, po které měl zaměstnanec v příslušném kalendářním roce 
určitou délku stanovené nebo kratší TPD. 

Příklad č. 6 – Dovolená 2021 – změna TPD v průběhu kalendářního roku
Zaměstnancův pracovní poměr trval od 1. 2. do 15. 11. 2021. Od 1. 2. do 15. 4. měl zaměstnanec pracovní poměr se 
stanovenou TPD v délce 40 hodin týdně. Od 16. 4. se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodl na kratší TPD v délce 
20 hodin týdně. 

Pracovní poměr zaměstnance v kalendářním roce 2021 trval celkem 288 kalendářních dní.

TPD 40 hodin – 74 kalendářních dní (od 1. 2. do 15. 4.)

TPD 20 hodin – 214 kalendářních dní (od 16. 4. do 15. 11.) 

Výpočet průměrné TPD:

                     = průměrná TPD

                  = 25,138

(TPD1 × počet kal. dní trvání TPD1) + (TPD2 × počet kal. dní trvání TPD2)

celkový počet kal. dní trvání TPD1 a TPD2 v daném kal. roce

(40 × 74) + (20 × 214)

288 Pokračování příkladu na následující straně.

Koncepční změna dovolené s příklady – 1. část
JUDr. Michael Košnar
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41 (počet celých odpracovaných průměrných TPD)

52

celkový počet odpracovaných hodin v kal. roce
TPD zaměstnance

S takto zjištěnou průměrnou TPD se pak postupuje při výpočtu dovolené za příslušný kalendářní rok. Například 
zaměstnanec v rámci rozvržené pracovní doby do směn od 1. 2. do 15. 11. 2021 odpracoval celkem 1052 hodin a jeho 
výměra dovolené činí 4 týdny. Za kalendářní rok 2021 tedy zaměstnanec odpracoval 41 celých průměrných TPD  
(1052 : 25,138 = 41,848) a vznikne mu právo na:

           × 25,138 (průměrná TPD) × 4 (výměra dovolené) = 79,28 = 

= 80 hodin dovolené (po zaokrouhlení na celé hodiny nahoru).

Není vyloučeno, že se TPD zaměstnance změní v průběhu kalendářního roku i vícekrát (např. 3krát, 4krát). Výpočet průměrné 
TPD pak v principu zůstává stejný:

6.3 Počet zaměstnancem odpracovaných celých TPD
Velikost zaměstnancova práva na dovolenou za daný kalendářní rok se odvíjí od počtu odpracovaných celých TPD v tomto 
roce. Je třeba připomenout, že zaměstnanec za nepřetržitého trvání pracovního poměru u téhož zaměstnavatele musí 
v daném kalendářním roce odpracovat alespoň 4násobek jeho TPD, jinak mu právo na dovolenou za tento kalendářní rok 
vůbec nevznikne.

Počet celých odpracovaných TPD se zjistí tak, že se celkový počet hodin, které zaměstnanec v příslušném kalendářním 
roce odpracoval, vydělí TPD zaměstnance a výsledek se zaokrouhlí dolů na celé číslo. Je totiž třeba připomenout, že 
k odpracování necelé TPD se nepřihlédne, neboť právo na dovolenou se odvíjí od počtu odpracovaných celých TPD. Došlo-li 
ke změně TPD v průběhu kalendářního roku, vychází se z průměrné TPD (viz výše bod 6.2.1).

             = počet celých odpracovaných TPD

Příklad č. 7 – Dovolená 2021 – určení počtu celých odpracovaných TPD
Zaměstnanec se stanovenou TPD v délce 37,5 hodin týdně odpracoval v kalendářním roce 2021 celkem 1585 hodin. 
Odpracoval tedy 42 celých TPD (1585 : 37,5 = 42,26). K odpracovaným 10 hodinám nad 42násobek zaměstnancovy TPD 
(1575) se při výpočtu dovolené nepřihlédne.

Za odpracovanou dobu se vedle doby skutečného výkonu práce zaměstnancem nadále považují i další zákonem 
vymezené doby, kdy zaměstnanec fakticky nepracuje (tzv. „náhradní doby“). Pozor, přesčasová práce se však do 
odpracované doby nezapočítává, protože se jedná o práci konanou nad stanovenou TPD [viz § 78 odst. 1 písm. i) ZP].

Náhradní doby, které se pro účely dovolené považují za odpracovanou dobu, byť zaměstnanec fakticky nepracuje, vyplývají 
z § 348 odst. 1 ZP v kombinaci s § 216 odst. 2 a 3 ZP, který je speciální vůči § 348 odst. 1 ZP a odlišně upravuje zápočet 
některých důležitých osobních překážek v práci na straně zaměstnance. 

Za výkon práce (odpracovanou dobu) se pro účely dovolené považuje:
a) doba zameškaná pro některé překážky v práci,
b) doba čerpání dovolené,
c) doba, kdy si zaměstnanec vybírá náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek,
d)  doba, kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek, za který mu přísluší náhrada mzdy, popřípadě za který se 

mu jeho mzda nebo plat nekrátí (tzv. „placený svátek“).

Zápočet doby zameškané pro překážky v práci do odpracované doby 
Překážky v práci lze v podstatě rozdělit do tří kategorií podle toho, zda se doba, kterou pro ně zaměstnanec 
zameškal:
I. nepovažuje pro účely dovolené za výkon práce,
II. považuje pro účely dovolené za výkon práce vždy a v plném rozsahu,
III. považuje pro účely dovolené za výkon práce, ale podmíněně a v omezeném rozsahu.

.

.

(TPD1 × počet kal. dní trvání TPD1)+ (TPD2×počet kal. dní trvání TPD2) + (TPD3 × počet kal. dní trvání TPD3)…
(celkový počet kal. dní trvání TPD1, TPD2, TPD3… v daném kal. roce)

Koncepční změna dovolené s příklady – 1. část
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S takto zjištěnou průměrnou TPD se pak postupuje při výpočtu dovolené za příslušný kalendářní rok. Například 
zaměstnanec v rámci rozvržené pracovní doby do směn od 1. 2. do 15. 11. 2021 odpracoval celkem 1052 hodin a jeho 
výměra dovolené činí 4 týdny. Za kalendářní rok 2021 tedy zaměstnanec odpracoval 41 celých průměrných TPD  
(1052 : 25,138 = 41,848) a vznikne mu právo na:

           × 25,138 (průměrná TPD) × 4 (výměra dovolené) = 79,28 = 

= 80 hodin dovolené (po zaokrouhlení na celé hodiny nahoru).

Není vyloučeno, že se TPD zaměstnance změní v průběhu kalendářního roku i vícekrát (např. 3krát, 4krát). Výpočet průměrné 
TPD pak v principu zůstává stejný:

6.3 Počet zaměstnancem odpracovaných celých TPD
Velikost zaměstnancova práva na dovolenou za daný kalendářní rok se odvíjí od počtu odpracovaných celých TPD v tomto 
roce. Je třeba připomenout, že zaměstnanec za nepřetržitého trvání pracovního poměru u téhož zaměstnavatele musí 
v daném kalendářním roce odpracovat alespoň 4násobek jeho TPD, jinak mu právo na dovolenou za tento kalendářní rok 
vůbec nevznikne.

Počet celých odpracovaných TPD se zjistí tak, že se celkový počet hodin, které zaměstnanec v příslušném kalendářním 
roce odpracoval, vydělí TPD zaměstnance a výsledek se zaokrouhlí dolů na celé číslo. Je totiž třeba připomenout, že 
k odpracování necelé TPD se nepřihlédne, neboť právo na dovolenou se odvíjí od počtu odpracovaných celých TPD. Došlo-li 
ke změně TPD v průběhu kalendářního roku, vychází se z průměrné TPD (viz výše bod 6.2.1).

             = počet celých odpracovaných TPD

Příklad č. 7 – Dovolená 2021 – určení počtu celých odpracovaných TPD
Zaměstnanec se stanovenou TPD v délce 37,5 hodin týdně odpracoval v kalendářním roce 2021 celkem 1585 hodin. 
Odpracoval tedy 42 celých TPD (1585 : 37,5 = 42,26). K odpracovaným 10 hodinám nad 42násobek zaměstnancovy TPD 
(1575) se při výpočtu dovolené nepřihlédne.

Za odpracovanou dobu se vedle doby skutečného výkonu práce zaměstnancem nadále považují i další zákonem 
vymezené doby, kdy zaměstnanec fakticky nepracuje (tzv. „náhradní doby“). Pozor, přesčasová práce se však do 
odpracované doby nezapočítává, protože se jedná o práci konanou nad stanovenou TPD [viz § 78 odst. 1 písm. i) ZP].

Náhradní doby, které se pro účely dovolené považují za odpracovanou dobu, byť zaměstnanec fakticky nepracuje, vyplývají 
z § 348 odst. 1 ZP v kombinaci s § 216 odst. 2 a 3 ZP, který je speciální vůči § 348 odst. 1 ZP a odlišně upravuje zápočet 
některých důležitých osobních překážek v práci na straně zaměstnance. 

Za výkon práce (odpracovanou dobu) se pro účely dovolené považuje:
a) doba zameškaná pro některé překážky v práci,
b) doba čerpání dovolené,
c) doba, kdy si zaměstnanec vybírá náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek,
d)  doba, kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek, za který mu přísluší náhrada mzdy, popřípadě za který se 

mu jeho mzda nebo plat nekrátí (tzv. „placený svátek“).

Zápočet doby zameškané pro překážky v práci do odpracované doby 
Překážky v práci lze v podstatě rozdělit do tří kategorií podle toho, zda se doba, kterou pro ně zaměstnanec 
zameškal:
I. nepovažuje pro účely dovolené za výkon práce,
II. považuje pro účely dovolené za výkon práce vždy a v plném rozsahu,
III. považuje pro účely dovolené za výkon práce, ale podmíněně a v omezeném rozsahu.

.

.

(TPD1 × počet kal. dní trvání TPD1)+ (TPD2×počet kal. dní trvání TPD2) + (TPD3 × počet kal. dní trvání TPD3)…
(celkový počet kal. dní trvání TPD1, TPD2, TPD3… v daném kal. roce)

I. Za výkon práce se pro účely dovolené nepovažuje:
 doba, po kterou byla práce přerušena pro nepříznivé povětrnostní vlivy [viz § 207 písm. b) ZP],
 doba pracovního volna poskytnutého na žádost zaměstnance, bylo-li předem sjednáno jeho napracování.

II. Za výkon práce se pro účely dovolené vždy a v plném rozsahu považuje:
 dočasná pracovní neschopnost zaměstnance vzniklá v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání,
 mateřská dovolená,
 rodičovská dovolená po dobu, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,
 ošetřování dítěte nebo člena rodiny a péče o dítě podle § 191 ZP,
 dlouhodobá péče podle § 191a ZP,
  jiné důležité osobní překážky v práci podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. (ošetření/vyšetření ve zdravotnickém zařízení, 

svatba, pohřeb atd.),
 překážky v práci z důvodu obecného zájmu,
  překážky v práci na straně zaměstnavatele (kromě doby, po kterou byla práce přerušena pro nepříznivé povětrnostní vlivy),
  překážky v práci podle zvláštních právních předpisů (např. podle § 22 a 30 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání), 

ledaže je lze podřadit pod jiné důležité osobní překážky v práci (viz dále bod III.).

III. Za výkon práce se pro účely dovolené podmíněně a v omezeném rozsahu považuje:
  dočasná pracovní neschopnost zaměstnance vzniklá z obecné příčiny (tj. nikoliv z důvodu pracovního úrazu či nemoci 

z povolání – viz výše bod II.),
  nařízená karanténa,
  rodičovská dovolená (kromě doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou – viz výše bod II.),
  jiné důležité osobní překážky v práci podle § 199 ZP (kromě překážek v práci podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. – viz výše bod II.).

Nově se tedy od 1. 1. 2021 na základě § 216 odst. 2 a 3 ZP považuje za výkon práce pro účely dovolené, byť podmíněně 
a v omezeném rozsahu, doba zameškaná pro výše uvedené překážky v práci, které se dosud nepovažovaly pro účely 
dovolené za výkon práce, a byly důvodem krácení zaměstnancova práva na dovolenou při zameškání 100 a více směn. Právo 
na dovolenou tedy nově již nebude předmětem následného krácení za omluveně zameškané směny. 

Podmínkou toho, aby se doba zameškaná pro výše uvedené překážky v práci považovala pro účely dovolené za 
odpracovanou dobu, je, že zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v příslušném kalendářním roce odpracoval alespoň 
12násobek jeho stanovené nebo kratší TPD. Do 12násobku zaměstnancovy TPD se přitom započítává nejen doba 
skutečného výkonu práce, ale i ostatní náhradní doby (doba zameškaná pro překážky v práci podle bodu II., doba čerpání 
dovolené atd.). Pokud zaměstnanec tuto podmínku nesplní, doba zameškaná pro tyto překážky v práci se pro účely dovolené 
za výkon práce vůbec nepovažuje.

Tyto překážky v práci se navíc započítávají do odpracované doby jen v omezeném rozsahu, a to max. do výše 
20násobku zaměstnancovy TPD. Jedná se o limit vztahující se k příslušnému kalendářnímu roku, který je souhrnný pro 
všechny překážky v práci uvedené v § 216 odst. 2 ZP, nikoliv pro každou z nich samostatně. Je tedy nutné do něj započítat 
veškeré doby zameškané pro výše uvedené překážky v práci v příslušném kalendářním roce. Doba zameškaná pro tyto 
překážky v práci jdoucí nad limit odpovídající 20násobku zaměstnancovy TPD se pak do odpracované doby pro účely 
dovolené již nezapočítá. 

Příklad č. 8 – Dovolená 2021 – čerpání rodičovské dovolené po část kalendářního roku
Zaměstnankyně se stanovenou TPD v délce 40 hodin týdně od 1. 1. 2021 do 10. 12. 2021 čerpala rodičovskou dovolenou 
a následně odpracovala od 11. 12. do 31. 12. 2021 celkem 120 hodin (včetně 8 hodin, kdy nepracovala z důvodu 
svátku, a 16 hodin, kdy čerpala dovolenou). Doba zameškaná z důvodu čerpání dovolené se pro účely dovolené do 
odpracované doby v žádném rozsahu nezapočítá, neboť zaměstnankyně mimo dobu trvání rodičovské dovolené v roce 
2021 neodpracovala alespoň 12násobek její TPD, tj. 480 hodin (12 × 40 = 480). Poněvadž zaměstnankyně neodpracovala 
alespoň 4násobek její TPD, tj. 160 hodin (4 × 40 = 160), nýbrž pouze 120 hodin, právo na dovolenou jí za kalendářní rok 
2021 vůbec nevznikne.
Pokud by ale zaměstnankyně čerpala rodičovskou dovolenou např. jen do 1. 10. 2021 a do 31. 12. 2021 tak následně 
odpracovala 520 hodin, tj. více než 12násobek její TPD (480 hodin), do odpracované doby pro účely dovolené by se 
jí rovněž započítala doba zameškaná z důvodu čerpání rodičovské dovolené v rozsahu 20násobku její TPD, tj. celkem 
800 hodin (20 × 40 = 800).

Koncepční změna dovolené s příklady – 1. část
JUDr. Michael Košnar
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Úvod

Pokud se někdo rozhodne odejít do důchodu („penze“) dříve, než dosáhne příslušného důchodového věku, může si zvolit 
alternativu předčasného starobního důchodu nebo tzv. předdůchodu.

Předčasný starobní důchod

Předčasný starobní důchod je dávkou důchodového pojištění poskytovanou podle ustanovení § 31 zákona č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o důchodovém pojištění“). Na tento důchod má 
pojištěnec nárok před dosažením příslušného důchodového věku, jestliže získal potřebnou dobu pojištění pro nárok na 
starobní důchod (jedná se o 35 let pojištění). Podle ustanovení § 31 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění lze do předčasného 
starobního důchodu odejít 3 roky před dosažením důchodového věku, pokud je důchodový věk nižší než 63 let. Pokud 
důchodový věk činí alespoň 63 let a pojištěnec dosáhl věku alespoň 60 let, lze do předčasného starobního důchodu odejít 
až 5 let před dosažením důchodového věku. Podle ustanovení § 32 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění u pojištěnců 
narozených po roce 1971 činí důchodový věk 65 let. Předčasný starobní důchod je trvale krácen. Podle ustanovení § 36 
odst. 1 zákona o důchodovém pojištění se výše procentní výměry předčasného starobního důchodu snižuje za každých 
i započatých 90 dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává předčasný starobní důchod do dosažení důchodového věku, 
a to o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů, dále o 1,2 % výpočtového základu za období 
od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a o 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne. 
Předčasný starobní důchod je dávkou důchodového pojištění, která je vyplácena ze státního rozpočtu.

Předdůchod

3.1 Termín „předdůchod“
Tzv. předdůchod je určitou formou čerpání dávky ze systému doplňkového penzijního spoření podle zákona č. 427/2011 Sb., 
o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o doplňkovém penzijním spoření“). Žadatel 
o předdůchod má možnost čerpat své naspořené finanční prostředky (úspory v rámci doplňkového penzijního spoření 
u penzijní společnosti) dříve než při dosažení důchodového věku (případně jiného věku sjednaného ve smlouvě s penzijní 
společností). Předdůchod lze tedy čerpat místo alternativy trvale kráceného předčasného starobního důchodu vypláceného 
ze státního rozpočtu. 

Slovo „předdůchod“ se v zákoně o doplňkovém penzijním spoření nevyskytuje. Takto jsou označovány 3 dávky z tzv. 
III. důchodového pilíře, a to:
 starobní penze na určenou dobu (podle ustanovení § 22 zákona o doplňkovém penzijním spoření), 
 úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi (podle ustanovení § 23 zákona o doplňkovém penzijním spoření), 
  úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu (podle 

ustanovení § 23 zákona o doplňkovém penzijním spoření).

1

2

3

Předčasný starobní důchod,  
nebo předdůchod? 
Autor: Ing. Tomáš Stejskal

Pokud se Vám nebo Vašim klientům blíží důchodový věk, je super vědět, jaké máte možnosti odejít dříve do důchodu.  
Článek Vám představí dvě hlavní cesty, tj. tzv. předdůchod a předčasný důchod. V článku najdete hlavní rozdíly mezi oběma 
možnostmi, jsou zde odpovědi na řadu otázek z praxe o možnostech podnikání, možnosti být evidovaný na úřadu práce, 
o krácení starobního důchodu a mnoho dalších. Doporučuji být v obraze…
P.

Pěva Čouková, zakladatelka a     Účetního Portálu
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR
www.pevacoukova.cz

1. 10. 2020

Předčasný starobní důchod, nebo předdůchod? 
Ing. Tomáš Stejskal
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Tzv. předdůchod je tedy souhrnným názvem pro dávky vyplývající z doplňkového penzijního spoření, které jsou uvedeny 
v ustanoveních § 22 a § 23 zákona o doplňkovém penzijním spoření. Nejčastější formou čerpání předdůchodu je tzv. 
starobní penze na určenou dobu. Starobní penzi na určenou dobu lze čerpat i v případě nesplnění veškerých podmínek na 
předdůchod. V tomto případě se však nejedná o předdůchod a z takového pobírání finančních prostředků z doplňkového 
penzijního spoření rovněž nevyplývají výhody pro poživatele předdůchodu v návaznosti na starobní důchod vyplácený ze 
státního rozpočtu.

3.2 Obecné podmínky
Obecnými podmínkami vzniku nároku na čerpání starobní penze na určenou dobu jsou:
1.  dosažení věku o 5 let nižšího, než je věk pro nárok na starobní důchod stanovený podle ustanovení § 32 zákona 

o důchodovém pojištění,
2.  doba trvání penzijního, resp. doplňkového důchodového spoření nejméně 60 kalendářních měsíců (penzijní společnost 

může stanovit minimální délku trvání penzijního resp. doplňkového důchodového spoření delší, nejvýše však 
120 kalendářních měsíců), 

3. množství naspořených finančních prostředků v závislosti na počtu měsíců čerpání předdůchodu. 
Ad 1.   Za účelem stanovení důchodového věku pro nárok na starobní důchod podle ustanovení § 32 zákona o důchodovém 

pojištění je rozhodující skutečností pohlaví žadatele a u žen pak ještě počet vychovaných dětí. Důchodový věk se 
stanoví vždy v souvislosti s kalendářním rokem narození pojištěnce. Vzhledem k postupnému zvyšování důchodového 
věku je součástí zákona o důchodovém pojištění Příloha k zákonu č. 155/1995 Sb., která obsahuje tabulku stanovující 
konkrétní důchodový věk pojištěnců narozených mezi kalendářními roky 1936–1971. 

  Určení věku pro možnost čerpání předdůchodu je uvedeno v ustanovení § 20 odst. 5 zákona o doplňkovém penzijním 
spoření. Podle uvedeného ustanovení zákona o doplňkovém penzijním spoření je rozhodující důchodový věk muže, 
a to i v případě, je-li žadatelkou žena. Důchodový věk muže je pro účely předdůchodu snížen o 5 let. Z výše uvedeného 
tedy vyplývá, že do předdůchodu může „odejít“ muž i žena až o 5 let dříve v porovnání s důchodovým věkem muže 
stanoveným podle ustanovení § 32 zákona o důchodovém pojištění.  

Ad 2.  Další podmínkou pro čerpání předdůchodu je splnění minimální doby účasti na doplňkovém penzijním spoření 
alespoň 60 měsíců (5 let). Do této doby se započítává rovněž doba účasti na penzijním připojištění uzavřeném podle 
příslušných ustanovení zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších 
předpisů. Uvedený zákon nebyl zrušen, avšak penzijní pojištění se stalo uzavřeným systémem, neboť do něho již 
nemohou vstupovat noví účastníci. Jestliže žadatel spoří v „původním“ penzijním připojištění, musí nejprve požádat 
svou penzijní společnost o převod spořící doby (a rovněž finančních prostředků) na „novou“ smlouvu o doplňkovém 
penzijním spoření. Tímto způsobem dojde k převodu smlouvy z transformovaného fondu do fondu účastnického 
a k založení „nové“ smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. 

Ad 3.  Výplata předdůchodu, resp. starobní penze na určenou dobu, náleží ve splátkách v určené výši nebo v určeném počtu 
splátek, a to až do vyčerpání prostředků účastníka. Splátky musejí být vypláceny pravidelně, jejich výše je určena 
na základě žádosti účastníka, a to tak, aby předpokládaná výplata těchto dávek trvala nejméně 2 roky. V zákoně 
o doplňkovém penzijním spoření je dále uvedeno, že splátka předdůchodu činí alespoň 30 % průměrné mzdy 
v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona upravujícího zaměstnanost 
za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž bylo započato vyplácení doživotní penze nebo penze 
na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu. V roce 2020 se tedy pro účely posuzování splnění 
podmínky dostatečného množství peněžních prostředků účastníka na účtu příslušné penzijní společnosti pro čerpání 
předdůchodu zjišťuje výše průměrné mzdy za rok 2019, která podle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí 
č. 346/2019 Sb. činila 33 429 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že 30 % z průměrné mzdy za rok 2019 činí po zaokrouhlení 
částku ve výši 10 029 Kč, žadatel při odchodu do předdůchodu 5 let před dosažením důchodového věku (tzn. 
o 60 měsíců dříve), musí mít v roce 2020 naspořené peněžní prostředky minimálně ve výši 601 740 Kč (60 x 10 029 Kč). 
Potřebnou částku peněžních prostředků lze doplatit i jednorázově. Splátka předdůchodu určená tímto způsobem 
bude po celou dobu jeho čerpání stejná, nezávisle na případných změnách průměrné mzdy v následujících letech.

Dotazy z praxe, které je nutné znát

Jaký je vlastně vliv pobírání předdůchodu na výši starobního důchodu?
V souladu s ustanovením § 16 odst. 4 písm. k) zákona o důchodovém pojištění se doba pobírání předdůchodu považuje 
pro výši starobního důchodu za dobu vyloučenou. Doba pobírání předdůchodu však není dobou důchodového pojištění, 
a tudíž ji nelze započítat do celkové doby pojištění pro stanovení výše procentní výměry důchodu. Pro účely výpočtu 
procentní výše důchodu se však ve smyslu výše uvedeného ustanovení zákona o důchodovém pojištění považuje za dobu 

4

Předčasný starobní důchod, nebo předdůchod? 
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vyloučenou. Pobírání předdůchodu tedy není považováno za dobu důchodového pojištění, takže tuto dobu nelze hodnotit 
při výpočtu důchodu 1,5 % výpočtového základu za každý rok doby pojištění. Pokud by tedy pojištěnec získal celkem 45 let 
pojištění a poslední 3 roky před přiznáním starobního důchodu pobíral předdůchod, bude činit výše jeho procentní výměry 
celkem 67,5 % (45 let x 1,5 %) výpočtového základu. Pokud by byl pojištěnec současně s pobíráním předdůchodu účasten 
důchodového pojištění, činila by procentní výměra jeho starobního důchodu celkem 72 % (48 let x 1,5 %). 

Kdo hradí zdravotní pojištění za příjemce předdůchodu? 

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
je od ledna 2013 stát plátce pojistného i za příjemce starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně 
stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona o doplňkovém penzijním spoření do dosažení věku 
potřebného pro vznik nároku na starobní důchod, tzn. za osoby pobírající předdůchod. Není však stanovena podmínka, že 
by příjemce předdůchodu nesměl mít příjmy ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. Pokud má tedy příjemce 
předdůchodu příjmy z výdělečné činnosti (zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti), je plátcem pojistného na 
zdravotní pojištění stát i příjemce předdůchodu. Stát tedy bude plátcem pojistného na zdravotní pojištění po dobu čerpání 
předdůchodu bez ohledu na to, zda bude mít příjemce předdůchodu příjem ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné 
činnosti, či nikoliv. 

Co předdůchod a evidence na úřadu práce?
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů nevylučuje, aby byl uchazeč o zaměstnání poživatelem 
předdůchodu. Vzhledem k tomu, že doba evidence na úřadu práce je považována za dobu pojištění podle příslušných 
ustanovení zákona o důchodovém pojištění, může mít současná evidence na úřadu práce a pobírání předdůchodu pozitivní 
dopad na výši starobního důchodu poživatele předdůchodu. Dobu evidence na úřadu práce je však možné hodnotit 
v maximálním možném rozsahu nejvýše 3 let, pokud se jedná o uchazeče po dosažení věku 55 let, který nepobírá podporu 
v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci, resp. 1 roku u uchazeče mladšího 55 let věku. Doba 3 let se zjišťuje zpětně 
ode dne vzniku nároku na důchod. 

V souladu s ustanovením § 22 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření je penzijní společnost povinna oznámit 
účastníkovi, zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení nejpozději v den vyplacení první splátky den zahájení 
vyplácení starobní penze na určenou dobu a nejpozději v den vyplacení poslední splátky den ukončení jejího vyplácení. 
Penzijní společnost oznamuje výše uvedené skutečnosti zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení 
elektronicky.

Je možné podnikat, když pobírám tzv. předdůchod?
Poživatel předdůchodu může vykonávat zaměstnání či samostatnou výdělečnou činnost. Povinnost platit pojistné na 
důchodové pojištění je spojena s charakterem samostatné výdělečné činnosti. Pro výkon hlavní samostatné výdělečné 
činnosti je stanovena povinná účast na důchodovém pojištění, pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti je nutné, 
aby osoba samostatně výdělečně činná splňovala některý ze stanovených zákonných důvodů uvedených v ustanovení § 9 
odst. 6 písm. a) až d) zákona o důchodovém pojištění (např. souběžný výkon zaměstnání, výplata invalidního důchodu nebo 
přiznání starobního důchodu, nárok na rodičovský příspěvek atd.). Pobírání předdůchodu, který je vyplácen podle příslušných 
ustanovení zákona o doplňkovém penzijním spoření, není dávkou důchodového pojištění podle zákona o důchodovém 
pojištění. Z tohoto důvodu není výplata předdůchodu důvodem pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Při 
souběhu pobírání předdůchodu a samostatné výdělečné činnosti se tedy jedná o hlavní samostatnou výdělečnou činnost 
s povinností platit pojistné na důchodové pojištění (vždy ve stanovené alespoň minimální výši). 

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi předčasným starobním důchodem a předdůchodem? 

  Hlavním rozdílem těchto dvou typů důchodů je systém, z kterého jsou vypláceny finanční prostředky při jejich pobírání. 
Předčasný starobní důchod je jedním z typů starobního důchodu vypláceného z I. pilíře, tzn. z důchodového pojištění, 
předdůchod je vyplácen z naspořených finančních prostředků v rámci doplňkového penzijního spoření. Pro oba 
typy těchto „dávek“ je stejné, že jsou určeny věkem předcházejícím důchodovému věku určenému podle ustanovení 
§ 32 zákona o důchodovém pojištění. Do předčasného starobního důchodu lze podle ustanovení § 31 odst. 1 zákona 
o důchodovém pojištění odejít 3 roky před dosažením důchodového věku, pokud je důchodový věk nižší než 63 let, nebo 
až 5 let před dosažením důchodového věku, pokud důchodový věk činí alespoň 63 let a žadatel dosáhl věku alespoň 
60 let. Do předdůchodu může odejít žadatel, kterému do dosažení důchodového věku podle ustanovení § 32 zákona 
o důchodovém pojištění chybí maximálně 5 let (jedná se přitom o důchodový věk muže, a to i v případě, kdy je žadatelkou 
žena). 

  Rozdílem mezi předčasným starobním důchodem a předdůchodem je následná možnost odchodu do „řádného“ 
starobního důchodu ve smyslu ustanovení § 29 zákona o důchodovém pojištění. Přiznání a pobírání předčasného 
starobního důchodu zamezuje možnosti odchodu do tohoto typu starobního důchodu. Tímto omezením je u předčasného 
starobního důchodu jeho snížení o dobu mezi přiznáním důchodu a dosažením důchodového věku trvalé. Naopak 

Předčasný starobní důchod, nebo předdůchod? 
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www.ucetni-portal.cz/plan-akci/

pobírání předdůchodu nevylučuje možnost odchodu do starobního důchodu v případě dosažení důchodového věku. 
Doba pobírání předdůchodu je pro výpočet starobního důchodu podle ustanovení § 29 zákona o důchodovém pojištění 
považována za dobu vyloučenou.

  Rozdílem při pobírání předčasného starobního důchodu a předdůchodu je rovněž možnost poživatele těchto dávek 
vykonávat výdělečnou činnost. U poživatele předdůchodu není výkon zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti 
zakázán, pro poživatele předčasného starobního důchodu není do dosažení důchodového věku výdělečná činnost 
zakládající účast na pojištění povolena. Poživatel předdůchodu nemá rovněž stanoven žádný výdělkový limit či příjmové 
omezení. Z výše uvedeného je zřejmé, že poživatel předdůchodu může začít opět pracovat nebo vykonávat samostatnou 
výdělečnou činnost kdykoliv, poživatel předčasného starobního důchodu až po dosažení důchodového věku, jinak nemá 
nárok na důchod a případný přeplatek je povinen vrátit. 

  Dalším rozdílem je valorizace důchodu. Všechny důchody poskytované z I. pilíře jsou obvykle každoročně valorizovány, 
tudíž i částka předčasného starobního důchodu je každý rok adekvátně zvýšena. Naopak předdůchod není dávkou 
důchodového pojištění, předdůchody se tedy nevalorizují.

Porovnání

Právní úprava obou systémů, ze kterých jsou oba typy dávek vypláceny, nevylučuje možnost přiznání obou výše uvedených 
důchodů (předdůchodu i předčasného starobního důchodu). Tato možnost může být například alternativou řešení pro 
pojištěnce v případě ztráty zaměstnání, kterému se blíží dosažení důchodového věku a má v rámci doplňkového penzijního 
spoření naspořenu určitou částku finančních prostředků. Pojištěnec může také odejít do předčasného starobního důchodu, 
který je však trvale krácen. Pokud pojištěnci naspořené finanční prostředky v rámci doplňkového penzijního spoření 
umožňují splnění podmínky jejich čerpání nejméně po dobu 2 let (v roce 2020 se jedná o naspořenou částku minimálně ve 
výši 240 696 Kč), může pojištěnec čerpat nejdříve předdůchod a do starobního důchodu (případně předčasného starobního 
důchodu) odejít až po této době čerpání předdůchodu. V tomto případě sice pojištěnec nezíská další dobu pojištění, ale 
nedojde ke snížení starobního důchodu. Do předčasného starobního důchodu může pojištěnec odejít i dříve, než vyčerpá 
celý předdůchod. 

Závěr

Na závěr je třeba uvést, že nelze jednoznačně stanovit, jestli je výhodnější odejít do předčasného starobního důchodu či 
čerpat předdůchod a následně odejít do (řádného) starobního důchodu při dosažení důchodového věku. „Výhodnost“ 
takového rozhodnutí je ryze individuální a závisí zejména na skutečnosti, jak dlouho bude pojištěnec konkrétní důchod 
pobírat (tedy na skutečnosti, kolika let se pojištěnec dožije). Dalším důležitým faktorem je například výše pobíraného 
důchodu pojištěncem. Ukazateli správnosti rozhodnutí mohou být rovněž míra inflace a případně hodnota peněz v čase. 
Rozhodnutí, o jaký typ důchodu žádat a s jakým datem přiznání, nicméně závisí na individuálním rozhodnutí žadatele, který 
může být ovlivněn celou řadou dalších okolností. 
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MZDOVÝ SPECIALISTA
 2020 od 

ONLINE

VEŠKERÉ NOVINKY VE MZDÁCH 2020  |  PRAKTICKÉ RADY, TIPY A SOUVISLOSTI   
VŠE SE ZDROJI V ZÁKONĚ  |  MZDY UCELENĚ V JEDNOM KURZU – OPORA DO  
KAŽDODENNÍ PRAXE  |  KOMPLETNÍ PŘÍKLADY A POSTUPY 

OKAMŽITĚ KE ZHLÉDNUTÍ

KDEKOLIV / KDYKOLIV

• výukové materiály součástí
• MP3 (můžete poslouchat kdekoliv)

• video (můžete zastavovat, můžete 
se vracet zpět)

88
hodin výuky

11
dnů

6
špičkových lektorů

ukázka

 1. DEN   – Mgr. Zdeněk Schmied – Novela zákoníku práce
 2. DEN  –  Ing. Olga Krchovová – Odměňování
 3. DEN   – Ing. Olga Krchovová – Odměňování
 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 
 8. DEN   – Ing. Pěva Čouková –  Cestovní náhrady, mzdové 

benefity
 9. DEN   –  Ing. Renka Klímová – Exekuce včetně novinek 2020
 10. DEN   –  Ing. Olga Krchovová –  Mzdové výpočty, procvičování  

v praxi, souvislý příklad
 11. DEN   – Ing. Tomáš Stejskal – Důchodové pojištění

Zdenka, mzdová účetní s praxí 9 let

„Nejsem časově vázaná, kdy si to pustím 
– pouštím i v mobilu, když uklízím nebo 

žehlím nebo jedu vlakem. Využívám čas.“

Mája, studentka maturitního ročníku

https://mzdovy-specialista.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=bVSFyZjLL6g&feature=youtu.be
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JEŠTĚ JE NEMÁTE?
testy2020.cz

ZNÁTE SPRÁVNÉ ODPOVĚDI? 
Ukázka z testu MZD – 008 Srážky ze mzdy od Ing. Růženy Klímové: 

8.	 Které	srážky	se	provádějí	z	první	třetiny	zbytku	čisté	mzdy?

a) Jen přednostní srážky.
b) Jen nepřednostní srážky.
c) Srážky přednostní i nepřednostní podle svého pořadí.

9.	 		Ze	které	třetiny	zbytku	čisté	mzdy	se	provádějí	přednostní	srážky?
a) Pouze ze druhé třetiny.
b)  Ze druhé třetiny a nestačí-li k jejich pokrytí, použije se i první třetina, pokud nebyla použita pro 

nepřednostní srážku s dřívějším pořadím.
c) Pouze z první třetiny.

DAŇOVÉ, ÚČETNÍ  
A MZDOVÉ TESTY 

2020

MZD – 001  Pracovní pohotovost zaměstnance 
   (Ing. Růžena Klímová)

MZD – 002  Dočasná pracovní neschopnost 
   (Ing. Růžena Klímová)

MZD – 003  Dovolená v kostce (Ing. Růžena Klímová)

MZD – 004  Pracovní doba a doba odpočinku 
   (Ing. Růžena Klímová)

MZD – 005  Pracovní právo (Ing. Růžena Klímová)

MZD – 006  Příplatky k platu (Ing. Růžena Klímová)

MZD – 007  Příplatky ke mzdě (Ing. Růžena Klímová)

MZD – 008  Srážky ze mzdy (Ing. Růžena Klímová)

MZD – 009  Zaměstnávání se zdrav. postižením 
   (Mgr. Eva Svěrčinová)

CE – 001  Náhrady cestovních výdajů 
   (JUDr. Marie Salačová)

ZDP – 101  Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 
   (Ing. Milan Lošťák)

ZDP – 102  Osvobozené příjmy (Ing. Milan Lošťák)

ZDP – 103  Slevy na dani (Ing. Milan Lošťák)

ZDP – 104  Daňové zvýhodnění na děti 
   (Ing. Milan Lošťák)

ZDP – 105  Odpočty ze základu daně (Ing. Milan Lošťák)

ZDP – 106  Roční zúčtování daňe (Ing. Milan Lošťák)

NOVINKA

2. R
OČNÍK

46 VZDĚLÁVACÍCH TESTŮ / 15 OBLASTÍ / 16 ŠPIČKOVÝCH AUTORŮ

Z	testů	vybíráme:

PODÍVEJTE SE NA POZVÁNKY K TESTŮM OD NAŠICH UŽIVATELŮ

https://testy2020.cz/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=U2WRJz4AEkg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=h9izNDcP430&feature=emb_logo
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Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.

VIDEA ÚČETNÍHO PORTÁLU
www.ucetni-portal.cz/videa/eshop
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Záznam na věky pro členy GOLD Účetního Portálu.

Kurzarbeit a změny v oblasti pojištění

Ing. Olga Krchovová
Ing. Pěva Čouková

začínáme 15. 10. 2020 v 19 hodin

V den konání zdarma
WEBINÁŘ

PŘIPRAVUJEME

Novela zákoníku práce

Ing. Olga Krchovová
Ing. Pěva Čouková

17. 9. 2020

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD
WEBINÁŘ

1 h 36 min

Problematika dětí ze všech pohledů

Ing. Milan Lošťák
Ing. Pěva Čouková

2. 7. 2020

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD
WEBINÁŘ

1 h 43 min

Parametrické změny a zrušení  
superhrubé mzdy od 1. 1. 2021

Ing. Olga Krchovová
Ing. Pěva Čouková

8. 10. 2020

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD
WEBINÁŘ

1 h 25 min

https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-problematika-deti-ze-vsech-pohledu-02-07-2020-19-00-187-V.html

