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VŠIMLI JSTE SI, ŽE PRO VÁS MÁME  

ONLINE MZDOVÝ BALÍČEK Č. 3 

„VELKÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE“  

SE ZÁZNAMEM „NAVĚKY“? 

https://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-3-mzdovy-set-6-online-seminaru-18-S.html


ÚVODNÍ SLOVO

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,
je pátek 13. 11. 2020 a nám dnes končí třídenní podnikatelská konference. Naše tradiční podnikatelská 
konference. Vždy se konala jen a pouze fyzicky v našich kancelářích, samozřejmě bez natáčení – záznamu.
Vše je jinak. Jedeme tzv. „naživo“, nevidíme účastníky na druhé straně. Je to svět online. Poprvé v našem 
profesním životě jedeme “naživo“ z prostor, kde tradičně probíhají semináře. Otvírají se nové možnosti, 
bezpochyby. Ale naše hlava trochu sabotuje, situace jsou rychlejší a jiné, než stačíme chápat… Ano, je to super, 
šetříme všichni čas, všichni si zvykáme. Můžeme si psát, můžeme odpovídat na dotazy, můžeme nerušeně jako 
lektoři mluvit celý úsek bez přerušování. Chybí nám ony dotazy? Určitě ano, je prima vidět reakci zúčastněných. 
Máte možnost reagovat, tak jaksi okamžitě.
Děkuji „online světu“, že i teď můžeme předávat informace dál.
Všechno je jinak a my si zvykáme. Na mnoho věcí a událostí, často i pozitivních, na které bychom v životě 
nepomysleli a ani bychom je nevymysleli.
Nové situace přinášejí nové výzvy, nové reakce, nové situace.
Jediná jistota v životě je změna.
Moc ráda se vidím s lidmi „face to face“ a věřím, že se brzy budeme zase tradičně potkávat jako dříve bez 
jakýchkoli omezování. Většina lidí to má podobně a děti se s kamarády formují a připravují na budoucí situace 
života. Kontakty lidí jsou nezbytné.
Těším se zejména na to, až dětem otevřou školy. Moc to přeji dětem i jejich mámám. Online výuku, tu jim 
opravdu nezávidím.
Zdá se však, že už to nikdy nebude jako dříve. Budeme tu mít vedle sebe výrazněji „online svět“ a „svět setkávání 
naživo“.
Přeji nám všem, abychom v situacích a výzvách, které přicházejí, viděli to pozitivní a uměli našich šancí využít.
Přeji nám všem, abychom neměli pocit nedostatku tam, kde nám život nedává to, co bychom si přáli.
Přeji nám všem, abychom byli vděční za to, co nám život dal a dává plnými doušky.
Krásné listopadové dny…
Krásné dny před výročím revoluce.
Ano, vzpomínám a moc děkuji, že mohu žít svůj podnikatelský život…
Jsem s Vámi.
P.

Současné motto:
» Kola se točí…
» Jedeme dál…
» Spolu to zvládneme…
» Jsme pozitivní…
» Nevzdáváme se

Pěva Čouková
Zakladatelka a   Účetního Portálu ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR ® 
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s.
www.pevacoukova.cz

https://www.pevacoukova.cz/
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Stanovisko MF ke studii VŠE k zrušení superhrubé mzdy

Ministerstvo financí reaguje na studii Vysoké školy ekonomické ohledně dopadu změny sazby daně z příjmů fyzických osob 
na spotřebu domácností v souvislosti s projednáváním daňového balíčku na rok 2021.

Aktualitu pro Váš připravila Kateřina

Krizové ošetřovné               

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020. 

Aktualitu pro Váš připravila Kateřina

1 - KARANTÉNA - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Karanténa je upravena v zákoně č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění § 23 zákona. Proplácení prvních 14 kalendářních 
dnů vyplývá z § 192 a následujících zákoníku práce. 

Aktualitu pro Váš připravila Kateřina

2 - OŠETŘOVNÉ ZAMĚSTNANCI - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně 
zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. V zákoně je definována epidemie a platnost 
zákona je do 30. 6. 2021 (§ 1 zákona č. 438/2020 Sb.).

Aktualitu pro Váš připravila Kateřina

5 - LIBERAČNÍ BALÍČEK - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Současný stav k 4. 11. 2020 - minulost
Finanční zpravodaj č. 4/2020 // Finanční zpravodaj č. 5/2020 // Finanční zpravodaj č. 6/2020 // Finanční zpravodaj č. 7/2020 //
Finanční zpravodaj č. 9/2020

Současný stav k 4. 11. 2020 - nové
Finanční zpravodaj č. 22/2020 – 14. 10. 2020 // Finanční zpravodaj č. 25/2020 – 26. 10. 2020

Aktualitu pro Váš připravila Kateřina

7 –  CÍLENÝ PROGRAM PODPORY ZAMĚSTNANOSTI „ANTIVIRUS„ - 
PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Současný stav k 04. 11. 2020 – TATO FORMA PODPORY běží celou dobu od vyhlášení nouzového stavu a stále posouvá se doba 
platnosti – aktuálně programy podpory PRODLOUŽENY do konce roku 2020.

Aktualitu pro Váš připravila Kateřina

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

             12. 11. 2020

             5. 11. 2020

             4. 11. 2020

             4. 11. 2020

             4. 11. 2020

             4. 11. 2020

Každý den pro Vás vybíráme aktuality

https://www.ucetni-portal.cz/stanovisko-mf-ke-studii-vse-k-zruseni-superhrube-mzdy-5596-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/krizove-osetrovne-5585-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/osetrovne-pro-osvc-ii-5567-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-karantena-prubezne-aktualizujeme-5573-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/osetrovne-pro-osvc-ii-5567-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/2-osetrovne-zamestnanci-prubezne-aktualizujeme-5574-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/5-liberacni-balicek-prubezne-aktualizujeme-5579-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/7-cileny-program-podpory-zamestnanosti-antivirus-prubezne-aktualizujeme-5581-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/7-cileny-program-podpory-zamestnanosti-antivirus-prubezne-aktualizujeme-5581-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK PANÍ RENKY KLÍMOVÉ?

  VÍTE, ŽE NA ÚČETNÍM PORTÁLU JE PRO VÁS BALÍČEK ONLINE SEMINÁŘŮ KE MZDÁM? 
3. BALÍČEK ONLINE SEMINÁŘŮ – MZDOVÝ – ZÁZNAM K DISPOZICI TZV. NAVŽDY

Jeden z online seminářů pro Vás natočila i paní Renka Klímová: 

SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE, OSOBNÍ BANKROT

Kromě témat uvedených v názvu semináře se v něm lektorka zabývá i změnami  
v dovolené od roku 2021, ošetřovným, kompenzačními bonusy atd.

Přehled seminářů v 3. balíčku:

1.  Odměňování – Odměňování aktuálně od 1. 1. 2021, zrušení superhrubé mzdy, úprava dovolené po novele 
zákoníku práce – Ing. Olga Krchovová (9.10. 2020 – již proběhlo)

2. Nemocenské pojištění, parametrické změny, aktuální informace – Ing. Olga Krchovová (pátek 30. 10. 2020 – již proběhlo)

3. Novela zákoníku práce – JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. (úterý 3. 11. 2020 – již proběhlo)

4. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot – Ing. Růžena Klímová (sobota 7. 11. 2020 od 8:00 do15:00)

5. Daňové novinky pro závislou činnost ke dni konání 2020–2021– Ing. Milan Lošťák (středa 18. 11. 2020)

6.  Kurzarbeit, návaznost na Antivirové programy, změny ve zdravotním pojištění – Ing. Olga Krchovová  
(pátek 20. 11. 2020) 

 DLOUHODOBÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM O ROZSAHU 88 VYUČOVACÍCH HODIN…

ONLINE MZDOVÝ SPECIALISTA 2020

Devátý den programu je věnovaný Exekucím, přípravě na budoucí povolání a složitostem z mezd. 
Přednáší paní Renka Klímová. Podívejte se na ukázku. 

Máte chuť si zopakovat mzdy důkladně Vy nebo Váš zaměstnanec?

Objednáte zde: mzdovy-specialista.cz. Kniha Průvodce mzdovou problematikou je samozřejmě v ceně ve formě 
e-booku. 

SLEDUJTE 
PLÁN AKCÍ 

NA ÚČETNÍM 
PORTÁLU

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

Dovolená od 1. 1. 2021 – 1. část 
Ing. Růžena Klímová

https://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-3-mzdovy-set-6-online-seminaru-18-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/4-srazky-ze-mzdy-exekuce-osobni-bankrot-23-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-odmenovani-aktualne-od-1-1-2021-zruseni-superhrube-mzdy-uprava-dovolene-po-novele-zakoniku-prace-19-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-odmenovani-aktualne-od-1-1-2021-zruseni-superhrube-mzdy-uprava-dovolene-po-novele-zakoniku-prace-19-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/2-nemocenske-pojisteni-parametricke-zmeny-aktualni-informace-21-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/3-novela-zakoniku-prace-22-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/4-srazky-ze-mzdy-exekuce-osobni-bankrot-23-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/5-danove-novinky-pro-zavislou-cinnost-ke-dni-konani-2020-2021-24-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/6-kurzarbeit-navaznost-na-antivirove-programy-zmeny-ve-zdravotnim-pojisteni-20-S.html
https://mzdovy-specialista.cz/
https://mzdovy-specialista.cz/online-2020/ukazka-online-2020/9-den-ing-renka-klimova-ukazka/
https://mzdovy-specialista.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/pruvodce-mzdovou-problematikou-2020-128-b.html
https://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-3-mzdovy-set-6-online-seminaru-18-S.html
https://mzdovy-specialista.cz/online-2020/ukazka-online-2020/9-den-ing-renka-klimova-ukazka/
https://www.ucetni-portal.cz/plan-akci/
https://www.ucetni-portal.cz/plan-akci/
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NÁŠ 
TIP

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

Kupte si balíček SILVER a přejděte bez doplatku do balíčku GOLD.
Anebo pojďte do toho naplno a pojďte do balíčku GOLD.
Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Dotazy – Cestovní náhrady v rámci jednoho kraje, náhrada za pohonné hmoty
JUDr. Marie Salačová

LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

  PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Víte, že na Účetním Portálu je pro Vás ihned k dispozici MZDOVÝ SPECIALISTA 2020? 
mzdovy-specialista.cz
Je to dlouhodobý vzdělávací program o rozsahu 88 vyučovacích hodin.
Osobně tam mám jeden přednáškový den o benefitech a o cestovních náhradách (moje srdcovka a letité téma mých přednášek).
Koukněte na ukázku: mzdovy-specialista.cz/online-2020/ukazka-online-2020/8-den-ing-peva-coukova-ukazka/
Prvních pět minut řeším účtování stravenek a dalších pět minut jsem již v problematice cestovních náhrad.

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY

Doporučuji pro články balíček SILVER… informace o členství zde.
Získáte tyto články k problematice, a mnoho dalších článků od paní Salačové:

  Dvoudenní pracovní cesty
 Dotaz – pracovní cesta a dopravní nehoda
 Pracovní cesty a jejich druhy
 Dotaz – stravenka a stravné v jeden den
 Dotaz – dvě pracovní cesty po sobě jdoucí
 Dotaz – služební a soukromé vozidlo
  Cestovní náhrady u společníků společností s ručením omezeným a členů kolektivních statutárních orgánů a dalších orgánů 

právnických osob
 Způsob zahájení a ukončení pracovní cesty
 Úhrada neprokázaných výdajů při pracovních cestách zaměstnanců
 Dotazy – zaokrouhlování stravného a platba kartou za jiné zaměstnance

PMP

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHU

Máte chuť si zopakovat mzdy důkladně Vy nebo Váš zaměstnanec?

PRŮVODCE MZDOVOU PROBLEMATIKOU 2020
Kolektiv autorů
8. vydání

Objednáte zde. Kniha Průvodce mzdovou problematikou je samozřejmě v ceně ve formě e-booku.
Chcete ji fyzicky? Poslední kousky ještě máme. Bude jedna Vaše? Na cestovní náhrady tam máme celkem 8 příkladů:

 Příklad č. 119 -  Tuzemská pracovní cesta – 9 hodin, stravné 103 Kč, oznámeno krácení stravného
 Příklad č. 120 -  Tuzemská pracovní cesta – 9 hodin, stravné 150 Kč, oznámeno krácení stravného
 Příklad č. 121 -  Tuzemská pracovní cesta – 9 hodin, neurčeno stravné, neoznámeno krácení stravného
 Příklad č. 122 -  Tuzemská pracovní cesta – 9 hodin, stravné 150 Kč, neoznámeno krácení stravného
 Příklad č. 123 - Třídenní zahraniční pracovní cesta – dvě varianty
 Příklad č. 124 - Jednodenní zahraniční pracovní cesta
 Příklad č. 125 - Dvoudenní tuzemská pracovní cesta – dvojí výpočet stravného
 Příklad č. 126 - Dvoudenní zahraniční pracovní cesta

https://www.ucetni-portal.cz/registrace/19/
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/17/
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/17/
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/17/
https://mzdovy-specialista.cz/
https://mzdovy-specialista.cz/online-2020/ukazka-online-2020/8-den-ing-peva-coukova-ukazka/
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/19/
https://www.ucetni-portal.cz/dvoudenni-pracovni-cesty-1737-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/dotaz-pracovni-cesta-a-dopravni-nehoda-1728-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/pracovni-cesty-a-jejich-druhy-1711-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/dotaz-stravenka-a-stravne-v-jeden-den-1700-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/dotaz-dve-pracovni-cesty-po-sobe-jdouci-1691-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/dotaz-sluzebni-a-soukrome-vozidlo-1690-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/cestovni-nahrady-u-spolecniku-spolecnosti-s-rucenim-omezenym-a-clenu-kolektivnich-statutarnich-organu-a-dalsich-organu-pravnickych-osob-1684-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/cestovni-nahrady-u-spolecniku-spolecnosti-s-rucenim-omezenym-a-clenu-kolektivnich-statutarnich-organu-a-dalsich-organu-pravnickych-osob-1684-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/zpusob-zahajeni-a-ukonceni-pracovni-cesty-1660-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/uhrada-neprokazanych-vydaju-pri-pracovnich-cestach-zamestnancu-1658-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/dotazy-zaokrouhlovani-stravneho-a-platba-kartou-za-jine-zamestnance-1624-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/pruvodce-mzdovou-problematikou-2020-128-b.html
https://www.ucetni-portal.cz/knihy/
https://mzdovy-specialista.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/clanky/
https://www.ucetni-portal.cz/pruvodce-mzdovou-problematikou-2020-128-b.html


25

Mzdový měsíčník č. 11/2020 internetového portálu www.ucetni-portal.cz 

k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb do jiného členského státu, kde funguje systém dovolenkových 
pokladen, pak musí této dovolenkové pokladně platit příspěvek na úhradu výdajů na náhradu za dovolenou vyplácenou 
zaměstnancům. Aby tedy zaměstnavatel nemusel dovolenkové pokladně platit příspěvek a rovněž zaměstnanci 
poskytovat náhradu mzdy nebo platu za dovolenou podle zákoníku práce, nově se stanoví, že zaměstnanci nepřísluší 
náhrada mzdy nebo platu za dovolenou v rozsahu, ve kterém mu náhrada za dovolenou přísluší podle právních 
předpisů členského státu EU, do něhož byl vyslán. Odstraňuje se tedy duplicita, a to, jak na straně zaměstnavatele, který 
takto musel „dvakrát platit“, tak na straně zaměstnance, který obdržel náhradu za dobu čerpání dovolené rovněž dvakrát.

Výše popsaná změna si vyžádala též navazující změnu § 5 odst. 6 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a dále § 3 odst. 13 zákona č. 592/1992 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
aby nedošlo ke zkrácení odvodu pojistného a zaměstnanci nebyli poškozeni ve svých nárocích z důchodového 
a nemocenského pojištění. Do vyměřovacího základu zaměstnance, kterému podle zákoníku práce nepřísluší náhrada 
mzdy nebo platu za dovolenou v rozsahu, ve kterém mu tato náhrada přísluší podle právních předpisů členského státu EU, 
do něhož byl zaměstnanec vyslán, se tak zahrnuje náhrada mzdy nebo platu za dovolenou ve výši, v jaké by příslušela tato 
náhrada za dovolenou podle zákoníku práce, i když nebyla zaměstnavatelem zúčtována. Pokud je náhrada mzdy nebo platu 
za dovolenou příslušející podle právních předpisů členského státu vyšší než tato náhrada, která by příslušela podle zákoníku 
práce, zahrnuje se do vyměřovacího základu zaměstnance též rozdíl mezi těmito náhradami, a to v tom kalendářním měsíci, 
v němž byla výše tohoto rozdílu zjištěna.

ONLINE NOVINKOVÉ 
SEMINÁŘE S PĚVOU

»  5 on-line odpoledních seminářů v rozsahu minimálně  
2 x 1,5hodiny

»  se záznamem tzv. „na věky“
»  s podporou Pěvy a zdrojováním
»  s možností pokládat mi dotazy
»   bude-li potřeba, budu dělat pošťáka a zjistím  

odpovědi následně

Zorientujeme se ve světě současných COVIDOVÝCH informací
Zjistíme, co platí a co neplatí v současné době
Zjistíme, co platí a co neplatí ve světě daní a účta
Povíme si, jak se v informacích vyznat
Rozmotáme si,  co platí a co je jen příslib, něco, co možná takto nikdy nebude
Určitě také, co se chystá
Novinky z koordinačních výborů
Novinky z judikátů

04.11. 2020 – 06.01.2021

www.ucetni-portal.cz/online-novinkove-seminare-s-pevou-39-S.html

Koncepční změna dovolené s příklady – 3. část
JUDr. Michael Košnar

http://www.codexisuno.cz/9Z1?lang=cs
http://www.codexisuno.cz/9Z1?lang=cs
http://www.codexisuno.cz/9Z2?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/online-novinkove-seminare-s-pevou-39-S.html
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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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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)

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

(3. 11. 2020)

6. Kurzarbeit od 1. 11. 2020, antivirové 
programy, změny ve zdrav. pojištění

Ing. Olga Krchovová  
(20. 11. 2020)

4. Srážky ze mzdy, exekuce,  
osobní bankrot

Ing. Růžena Klímová
 (7. 11. 2020)

2. Nemocenské pojištění, parametrické 
změny, aktuální informace

Ing. Olga Krchovová 
(30. 10. 2020)

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

Ing. Milan Lošťák 
(18. 11. 2020)

Záznam k dispozici tzv. „navždy“.

PŘIPRAVUJEME

PŘIPRAVUJEME

https://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-3-mzdovy-set-6-online-seminaru-18-S.html
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Dvoudenní pracovní cesty
Autor: JUDr. Marie Salačová

Cestovní náhrady a jejich výpočty mají spoustu výjimek. Mohou se zdát jednoduché, ale mohou být velmi komplikované.
Paní doktorka upozorňuje na dvoudenní pracovní cesty. Víte, že když je zaměstnanec mimo domov dva dny, že je zde 
výjimka? Že je nutno počítat dvěma způsoby a aplikovat ten pro zaměstnance výhodnější způsob?
Teorii doplňují dva příklady. Jednou je výhodnější jeden způsob a jednou druhý… Ano, takto je třeba umět.
Krásné dny pro Vás…
Pěva

V rámci pracovních cest zaměstnanců se velice často vyskytují pracovní cesty dvoudenní, které však vykazují určité problémy 
při výpočtu cestovních náhrad. Je to způsobeno nepochybně tím, že pro ně platí specifický režim.

Zmíněná zvláštní úprava je obsažena v ustanovení § 163 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákoník práce“). Zde je přesně stanoveno, že při pracovní cestě, která spadá do dvou kalendářních dnů, 
se upouští od odděleného posuzování doby trvání pracovní cesty v kalendářním dnu, je-li to pro zaměstnance výhodnější.

V této souvislosti je nutno zdůraznit, že doba 2 kalendářních dnů je vymezena dobou od 0.00 hodin jednoho kalendářního 
dne do 24.00 hodin druhého kalendářního dne. Aby se skutečně mohlo jednat o předmětnou pracovní cestu zaměstnance, 
nesmí se v průběhu uvedeného času vrátit na pravidelné pracoviště nebo do bydliště, pokud by se vrátil, byla by tato pracovní 
cesta automaticky ukončena a pak, pokud by znovu vyjel, jednalo by se o novou pracovní cestu. 

V praxi se právě velmi často stává, že zaměstnavatel ve smyslu zmíněného ustanovení slučuje 2 kratší pracovní cesty vykonané 
zaměstnancem v průběhu jednoho kalendářního dne. 

Je třeba si uvědomit, že shora citované ustanovení § 163 odst. 4 zákoníku práce zakotvuje specifický postup, přičemž stále platí 
obecná právní úprava, která znamená, že každá pracovní cesta se posuzuje zvlášť a samostatně a v rámci několikadenních 
pracovních cest každý kalendářní den samostatně. Tato zásada je pochopitelně založena na obecné definici pracovní cesty, 
která je stanovena v § 42 odst.1 věty první zákoníku práce. Zde je jasně a přesně stanoveno, že pracovní cestou se rozumí 
časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. K tomu ale 
přistupuje ještě § 153 odst. 1 zákoníku práce, který upravuje podmínky pracovních cest, které určuje výhradně zaměstnavatel, 
a pro předmětnou situaci je nejvýznamnější právě počátek a konec každé pracovní cesty zaměstnance. 

Při aplikaci shora uvedeného § 163 odst. 4 zákoníku práce je však upřednostněn specifický postup při výpočtu stravného, 
který se přitom týká pouze dvoudenních tuzemských pracovních cest zaměstnanců. Tuto rozhodující podmínku nelze 
přehlédnout, ta představuje právě specifikum tohoto ustanovení.

Pro jasnější pochopení dva příklady.

Příklad č. 1
Zaměstnanec podniku je vyslán na dvoudenní pracovní cestu – první den vyjel z pravidelného pracoviště v 10.00 hodin 
dopoledne a vrátil se druhý den v 16.30 hodin zpět na pravidelné pracoviště. V tomto případě se jedná nepochybně 
o aplikaci § 163 odst. 4 zákoníku práce, a proto je třeba zjistit, který způsob výpočtu ve smyslu uvedeného ustanovení 
je pro zaměstnance výhodnější – zda výpočet stravného za trvání pracovní cesty za každý kalendářní den zvlášť, nebo 
v součtu za oba dva dny. Výši tuzemského stravného upravuje § 163 odst. 1 zákoníku práce (potažmo každoročně 
novelizující vyhláškou – pro kalendářní rok 2020 je to vyhláška č. 358/2019 Sb., o změně sazby základní náhrady za 
používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely 
poskytování cestovních náhrad, dále jen „vyhláška č. 358/2019 Sb.“).

Řešení
A:  1. den trvala pracovní cesta 14 hodin (od 10.00 hod. do 24.00 hod.) – tj. náleží stravné za dobu déle než 12 hodin, 

nejdéle však 18 hodin, tj. v letošním roce 2020 částka 131 Kč. 

   2. den trvala pracovní cesta 16 hodin 30 minut (od 0.00 hod. do 16.30 hod.) – tj. náleží stravné za dobu též delší než 
12 hodin, nejdéle však 18 hodin – tj. také 131 Kč podle § 163 odst. 1 písm. b) zákoníku práce. 

  Při tomto způsobu výpočtu by náleželo zaměstnanci stravné ve výši 262 Kč (2 x 131 Kč).  

B:  Celková doba trvání předmětné pracovní cesty činí 30 hodin 30 minut, a tedy by to znamenalo přiznat stravné za dobu  
trvání déle než 18 hodin, tj. 206 Kč podle § 163 odst. 1 písm. c) zákoníku práce (potažmo vyhlášky č. 358/2019 Sb.). 

Z uvedeného tedy vyplývá, že v daném případě je pro zaměstnance výhodnější počítat stravné za každý den samostatně. 

13. 10. 2020

Dvoudenní pracovní cesty
JUDr. Marie Salačová

https://www.codexisuno.cz/9XF
https://www.codexisuno.cz/9XF
https://www.codexisuno.cz/9XF
https://www.codexisuno.cz/9XG
https://www.codexisuno.cz/9XH
https://www.codexisuno.cz/9XF
https://www.codexisuno.cz/9XF
https://www.codexisuno.cz/9XI
https://www.codexisuno.cz/9XJ
https://www.codexisuno.cz/9XJ
https://www.codexisuno.cz/9XJ
https://www.codexisuno.cz/9XI
https://www.codexisuno.cz/9XI
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Příklad č. 2
Zaměstnanec podniku byl vyslán na dvoudenní pracovní cestu, a to tak, že první den vyjel ve 20.15 hodin z místa bydliště 
(potřeboval být v místě přechodného pracoviště druhý den ráno a jinak by to nestihnul) a zpět se vrátil druhý den ve 
14.45 hodin odpoledne.    

Řešení 
A:  1. den trvala pracovní cesta 3 hodiny 45 minut (od 20.15 hod. do 24.00 hod.) – pracovní cesta netrvala ani 5 hodin, 

a proto stravné nenáleží: 

   2. den trvala pracovní cesta 14 hodin 45 minut (od 0.00 hod. do 14.45 hod.) – tj. náleží stravné za dobu déle než 
12 hodin, nejdéle však 18 hodin, tj. v částce 131 Kč podle § 163 odst. 1 písm. b) zákoníku práce:

  Při tomto způsobu výpočtu, tj. za každý den samostatně, by náleželo zaměstnanci stravné ve výši 131 Kč.

B:  Celková doba trvání předmětné pracovní cesty činí 18 hodin 30 minut, a tedy by to znamenalo přiznat stravné za 
dobu trvání déle než 18 hodin, tj. 206 Kč podle § 163 odst. 1 písm. c) zákoníku práce. 

Z uvedeného tedy vyplývá, že v daném případě je pro zaměstnance výhodnější počítání doby trvání pracovní cesty 
dohromady za oba dva dny.

Dvoudenní pracovní cesty
JUDr. Marie Salačová

ZÍSKÁVÁTE AKTUALIZOVANÝ E-BOOK!
     NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE + EXEKUCE

PRŮVODCE MZDOVOU 
PROBLEMATIKOU 2020

UŽ JI MÁTE NA SVÉM STOLE?

ucetni-portal.cz/knihy/eshop/

13
autorů

28
kapitol

21
vzorů

218
příkladů

364
stran

Publikace Vás velmi snadným 
a srozumitelným způsobem  
provede celou personální  
a mzdovou problematikou.

https://www.codexisuno.cz/9XI
https://www.codexisuno.cz/9XI
https://www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop/
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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

Novinky s Pěvou – říjen 2020

Ing. Pěva Čouková

28. 10. 2020

DÁRKEM PRO VŠECHNY
WEBINÁŘ

1 h 28 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-problematika-deti-ze-vsech-pohledu-02-07-2020-19-00-187-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-novela-zakoniku-prace-17-09-2020-19-00-189-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-parametricke-zmeny-a-zruseni-superhrube-mzdy-od-01-01-2021-08-10-2020-19-00-197-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-novinky-s-pevou-rijen-2020-streda-28-10-2020-19-00-200-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/

