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ÚVODNÍ SLOVO

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

rok 2022 definitivně končí a v tyto dny přichází pro mnohé z nás čas hodnocení, rozjímání, zamyšlení, 
čas nových předsevzetí.

Určitě je důležitá vděčnost za vše, co do našeho života přišlo, a poděkování za to, co vše jsme zvládli.

Přináším Vám malé zamyšlení nad potřebami lidí podle Tonyho Robbinse. Znám tohoto kouče dlouho 
a věřím, že se jednou zúčastním jeho semináře. 

Jak Tony definoval potřeby lidských bytostí?

1. Jistota – bezpečí – potřeba mít věci pod kontrolou
2. Různorodost – nutnost variability života; rutina je nuda
3. Důležitost – být potřebný, jedinečný
4. Láska & Spojení
5. Růst – pokud rosteme, přichází vnitřní naplnění
6. Přispívání – rozdávání druhým a celému světu tím, co je v nás...

Ty první čtyři jsou potřeby EGA, ty poslední dvě jsou potřeby DUŠE.

Ať si děláte či neděláte obvykle novoroční přesvědčení, můžete se zamyslet, co je třeba posílit a jak jste 
na tom.

Krásný vstup do roku 2023

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 ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

 Mír pro celou planetu a pokoj v duši pro všechny bytosti světa  

https://www.pevacoukova.cz/
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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

„Ve chvílích, kdy se rozhodujete, se utváří váš osud.“

Anthony Robbins
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Minimální mzda se zvyšuje na 17 300 Kč. Čekáme na zveřejnění ve 
Sbírce zákonů.

Podle návrhu MPSV se od Nového roku o 1 100 korun zvýší minimální mzda. Včera o tom rozhodla vláda. Od prvního 
ledna 2023 by tak nikdo neměl pracovat za méně než 103,80 korun za hodinu a celkově by měsíčně neměl brát méně než 
17 300 korun při práci na plný úvazek. Dojde také k úpravě nejvyššího a nejnižšího stupně zaručené mzdy. Podrobnosti 
najdete v tiskové zprávě v příloze aktuality.

Ministerstvo práce a sociálních věcí: Kompletní souhrn novinek od roku 
2023 

Z materiálu v příloze aktuality si dovolujeme upozornit zejména na zvýšení minimální mzdy a zaručené mzdy. Navýšení 
minimální mzdy je navrženo o 1 100 Kč na 17 300 Kč měsíčně (resp. o 7,40 Kč na 103,80 Kč na hodinu) a navýšení nejnižších 
úrovní zaručené mzdy pro 1. a 8. skupinu prací. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro 2. až 7. skupinu prací se pro rok 2023 
ponechají ve stávající výši. Účinnost: 1. ledna 2023.

V lednu proběhne pravidelná valorizace důchodů. ČSSZ ji provede 
automaticky. 

Pravidelná valorizace od 1. ledna 2023 zvýší důchody přiznané před tímto dnem v průměru o 825 Kč. Není potřeba o nic žádat, 
Česká správa sociálního zabezpečení valorizaci provede automaticky. Bude se týkat všech druhů důchodů, tedy starobních 
(včetně tzv. předčasných), invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích. Více informací naleznete v příloze aktuality.

Zahraniční stravné v cizí měně pro rok 2023 bylo zveřejněno – vyhláška 
č. 401/2022 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního 
stravného pro rok 2023 

Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2023 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce. Naleznete ji v příloze 
aktuality.

Rozšíření v poskytování otcovské platné od 1. prosince 2022
U dávky otcovské poporodní péče (otcovské) se od 1. 12. 2022 rozšiřuje poskytování dávky o případy v souvislosti s mrtvě 
narozeným dítětem nebo s jeho úmrtím. Podle dosavadní právní úpravy otec v těchto případech nárok na dávku neměl 
(s výjimkou případu úmrtí dítěte po nástupu na otcovskou, kdy se dávka doplatila za celé dva týdny). Novelou se tak 
umožňuje, aby i v těchto případech měl otec nárok na otcovskou, aby se mohl společně s matkou pozvolna s touto nelehkou 
životní situací smiřovat. Více informací naleznete v příloze aktuality.

Prosincový Zpr@vodaj ČSSZ: Jak vysoký budu mít důchod?
Přinášíme Vám prosincové vydání online Zpr@vodaje ČSSZ, v němž se společně podíváme, jak zjistit výši svého budoucího 
starobního důchodu nebo jak si udělat pořádek v dobách důchodového pojištění.

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

12. 12. 2022

KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Každý den pro Vás vybíráme aktuality

22. 12. 2022

20. 12. 2022

19. 12. 2022

16. 12. 2022

3. 11. 2022

https://www.ucetni-portal.cz/minimalni-mzda-se-zvysuje-na-17-300-kc-cekame-na-zverejneni-ve-sbirce-zakonu-7356-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/minimalni-mzda-se-zvysuje-na-17-300-kc-cekame-na-zverejneni-ve-sbirce-zakonu-7356-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/ministerstvo-prace-a-socialnich-veci-kompletni-souhrn-novinek-od-roku-2023-7347-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/ministerstvo-prace-a-socialnich-veci-kompletni-souhrn-novinek-od-roku-2023-7347-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/v-lednu-probehne-pravidelna-valorizace-duchodu-cssz-ji-provede-automaticky-7339-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/v-lednu-probehne-pravidelna-valorizace-duchodu-cssz-ji-provede-automaticky-7339-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zahranicni-stravne-v-cizi-mene-pro-rok-2023-bylo-zverejneno-vyhlaska-c-401-2022-sb-o-stanoveni-vyse-zakladnich-sazeb-zahranicniho-stravneho-pro-rok-2023-7342-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zahranicni-stravne-v-cizi-mene-pro-rok-2023-bylo-zverejneno-vyhlaska-c-401-2022-sb-o-stanoveni-vyse-zakladnich-sazeb-zahranicniho-stravneho-pro-rok-2023-7342-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zahranicni-stravne-v-cizi-mene-pro-rok-2023-bylo-zverejneno-vyhlaska-c-401-2022-sb-o-stanoveni-vyse-zakladnich-sazeb-zahranicniho-stravneho-pro-rok-2023-7342-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/rozsireni-v-poskytovani-otcovske-platne-od-1-prosince-2022-7337-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prosincovy-zpr-vodaj-cssz-jak-vysoky-budu-mit-duchod-7330-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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ing. Tomáš Stejskal

25. 11. 2022

Úvod

Zákonem č. 323/2021 Sb. kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, se s účinností od 
1. 1. 2023 do důchodového pojištění zavádí zcela nový institut zvýšení procentní výměry starobního důchodu za vychované 
dítě, tzv. „výchovné“. V praxi se jedná o zvýšení procentní míry starobního důchodu za výchovu dětí. Cílem výchovného je 
ocenění zásluhy pečujících osob za jejich úsilí a výchovu dítěte, které se potenciálně stane novým účastníkem a přispěvatelem 
do důchodového systému. Jedná se zároveň o snahu paušálně kompenzovat snížení důchodu, které nastalo v souvislosti 
s kariérními výkyvy souvisejícími s výchovou dětí. Dalším záměrem je rovněž snížení statistického rozdílu mezi průměrným 
starobním důchodem žen a mužů.    

Podmínky nároku na výchovné od 1. 1. 2023

Zvýšení procentní výměry starobního důchodu o pevnou částku 500 Kč za každé dítě, které pojištěnec vychoval, náleží 
a bude vypláceno od ledna 2023. 

Výchovné náleží jen na dítě, o které rodič (případně jiná osoba) pečovala do dosažení zletilosti alespoň po dobu 10 roků. 
Pokud se však tato osoba ujmula výchovy dítěte po dosažení věku 8 let, je podmínka výchovy dítěte splněna, jestliže osobně 
pečuje nebo pečovala o dítě až do jeho zletilosti minimálně po dobu 5 roků. V případě začátku doby péče o dítě po dosažení 
8 let jeho věku tedy pro tyto účely nesmí být péče ukončena před dosažením zletilosti dítěte. V případě úmrtí dítěte po 
dosažení 5 let věku výchovné bude náležet, jestliže doba péče trvala od narození do úmrtí dítěte. Počet dětí, za které se 
výchovné poskytuje, není nijak omezen. 

Podmínka výchovy dítěte musí být splněna do dne přiznání starobního důchodu. Žadatel o výchovné, který podmínky 
výchovy dítěte nesplnil ke dni vzniku nároku na starobní důchod, může volbou vhodného data přiznání starobního důchodu 
získat nárok na zvýšení procentní výměry svého starobního důchodu. 

Nárok na výchovné nevzniká, pokud by se pečující osoba dopustila na dítěti trestného činu jako pachatel nebo spolupachatel. 
Může se jednat například o ubližování, zneužívání, zanedbávání, případně jiné omezování v souladu s příslušnými 
ustanoveními trestního zákoníku. 

Výchovu téhož dítěte lze započítat pouze 1 osobě. Výchovu téhož dítěte tedy nelze pro účely výchovného započítat více 
osobám. Nárok na výchovné bude mít tedy vždy jen 1 z rodičů či jiná osoba, která o dítě pečovala ve větším rozsahu. 
Skutečnost, zda se jedná o ženu nebo muže, není v tomto případě rozhodující. Výchovné bude poskytnuto osobě, která ve 
srovnání s ostatními pečujícími osobami nejvíce zajišťovala osobní péči a výchovu dítěte takovým způsobem, že tato péče 
měla, případně mohla mít vliv na pracovní kariéru nebo výdělečnou činnost pečující osoby.

O výchovné lze zvýšit pouze procentní výměru starobního důchodu. Výchovné tedy nelze přiznat k procentní výměře 
důchodu invalidního ani pozůstalostního. V případě, že by bylo výchovné poskytnuto neprávem, starobní důchod bude 
o částku výchovného opět snížen.

Podmínky pro snížení důchodového věku ženy a přiznání výchovného je nutné posuzovat samostatně. V praxi může běžně 
docházet k situacím, kdy žena bude mít nárok na snížení důchodového věku za výchovu dítěte a zároveň za totéž dítě nemusí 
mít nárok na výchovné. 

1

2

Navazujeme na sérii článků k důchodům, které jsme pro Vás zveřejnili v minulém měsíčníku, a přinášíme příspěvek na téma 
„výchovné“, které je upraveno novelou č. 323/2021 Sb. zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a které začne 
být vypláceno od ledna 2023.

Jana

Vychované děti a důchod
Autor: ing. Tomáš Stejskal

https://next.codexis.cz/legislativa/3232021-sb-zakon%252C-kterym-se-meni-zakon-c-1551995-sb%252C-CR130140_2022_09_01?hash=match-0&citation=unit-1#unit-1
https://next.codexis.cz/legislativa/3232021-sb-zakon%252C-kterym-se-meni-zakon-c-1551995-sb%252C-CR130140_2022_09_01?hash=match-0&citation=unit-1#unit-1
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Starobní důchody vyplácené nebo přiznávané  
do konce roku 2022

Starobní důchod žen bude automaticky (bez žádosti) zvýšen o 500 Kč za každé dítě, k němuž bylo přihlédnuto pro stanovení 
důchodového věku při přiznání starobního důchodu. Zvýšení starobního důchodu bude přiznáno od splátky důchodu 
splatné v lednu 2023. O tomto zvýšení bude žena informována prostřednictvím oznámení, které bude součástí oznámení 
o valorizaci důchodů v lednu 2023. 

Automatické zvýšení starobního důchodu bude provedeno i v případě, že žena bude o starobní důchod žádat do konce 
roku 2022 a datum přiznání starobního důchodu bude spadat rovněž do období do konce roku 2022. V tomto případě bude 
výchovné zohledněno přímo v rozhodnutí o přiznání starobního důchodu. 

Ženám se nicméně doporučuje o zvýšení jejich starobního důchodu o výchovné požádat až v situaci, kdy jim starobní důchod 
nebude od ledna 2023 automaticky zvýšen o výchovné za děti, o které pečovaly. 

Starobní důchod muže bude zvýšen pouze na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise. Žádosti mohou být 
podávány od 1. 9. 2022, nejpozději však do 31. 12. 2024. Muž musí pro nárok na výchovné prokázat, že zajišťoval osobní péči 
ve větším rozsahu než žena. Tato skutečnost se prokazuje čestným prohlášením. 

Starobní důchody přiznávané po 31. 12. 2022

Žádost o výchovné musí být součástí žádosti o důchod. Pokud není tato podmínka splněna, výchovné nenáleží. Posledním 
okamžikem, dokdy lze žádost o výchovné podat, je vydání rozhodnutí o starobním důchodu, tedy předání stejnopisu 
písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení. Lhůta tedy bude zachována, jestliže doplnění žádosti o starobní důchod 
o výchovné bude doručeno nejpozději v den vydání rozhodnutí věcně a místně příslušnému správnímu orgánu (tedy ČSSZ, 
OSSZ, PSSZ nebo MSSZ). 

Podávání žádosti o výchovné, potřebné doklady  
a tiskopisy 

Žádost o zvýšení procentní výměry starobního důchodu za vychované dítě je třeba podat na předepsaném tiskopise, a to 
na kterékoli OSSZ, nebo lze tuto žádost zaslat přímo na ČSSZ. Žádost musí obsahovat údaje o vychovaných dětech, o době 
a rozsahu osobní péče o dítě a čestné prohlášení, že žadatel pečoval o dítě v největším rozsahu a že nenastala překážka pro 
zvýšení starobního důchodu. Předepsaný tiskopis ČSSZ je k dispozici na ePortále ČSSZ. 

Zvýšení procentní výměry starobního důchodu za vychované dítě může vzhledem k tomu, jak je koncipováno, v praxi 
přinášet četné spory mezi jednotlivými žadateli. O těchto sporech budou rozhodovat OSSZ ve správním řízení. 

 Příklady

Příklad č. 1

Pojištěnec (muž), který dosáhl důchodového věku dne 3. 2. 2023, požádal v lednu 2023 o přiznání starobního důchodu 
od 3. 2. 2023 (součástí žádosti o starobní důchod je i žádost o výchovné). V žádosti o starobní důchod pro zhodnocení 
výchovy 2 dětí pro výši procentní výměry starobního důchodu čestně prohlásil, že osobně pečoval o první dítě od jeho 
narození do zletilosti a o druhé dítě od jeho narození do věku 10 let, kterých dítě dovršilo dne 1. 1. 2010. Procentní 
výměra bude tomuto muži stanovena s přihlédnutím k výchově obou dětí, bude tedy zvýšena o 1 000 Kč (2 × 500 Kč), 
neboť u obou dětí byla splněna podmínka délky péče.

3

4

5

6

Vychované děti a důchod
ing. Tomáš Stejskal

https://www.ucetni-portal.cz/prehledy/
https://eportal.cssz.cz/
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Příklad č. 2

Pojištěnka (žena) již pobírá starobní důchod, a to od 1. 1. 2022, kdy dosáhla důchodového věku. V žádosti o starobní 
důchod, která byla podána dne 1. 10. 2021, tato žena prohlásila, že osobně pečovala o své 2 děti od jejich narození až do 
zletilosti. K výchově dětí této ženy již bylo přihlédnuto při stanovení věkové hranice pro stanovení nároku na starobní 
důchod. Tato žena (vzhledem k tomu, že důchod byl přiznán před 1. 1. 2023) si již nebude podávat žádost o výchovné. 
V tomto případě bude procentní výměra starobního důchodu zvýšena automaticky o 1 000 Kč (2 × 500 Kč) od splátky 
starobního důchodu splatné v lednu 2023 s přihlédnutím k výchově obou dětí.

Více k tématu odchodu do důchodu se dozvíte na webináři s Pěvou a ing. Tomášem 
Stejskalem „Jak načasovat odchod do důchodu, problematika výchovného“ ZDE.

Záznam z 15. 11. 2022 dostupný členům Účetního Portálu od balíčku GOLD.

SLEDUJTE PLÁN AKCÍ NA ÚČETNÍM PORTÁLU

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

Vychované děti a důchod
ing. Tomáš Stejskal

https://www.ucetni-portal.cz/webinar-jak-nacasovat-odchod-do-duchodu-problematika-vychovneho-utery-15-11-2022-19-00-269-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/balicky/17/
https://www.ucetni-portal.cz/plan-akci/
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Úvod

V životě nás potkávají různé události, které mohou zanechat stopy na pracovním výkonu. Mezi ně patří různé překážky 
v práci osobního i rodinného charakteru. Zaměstnanci pak požadují od svého zaměstnavatele pracovní volno.

Postup zaměstnavatele při poskytování pracovního volna při důležitých osobních překážkách v práci, jejich rozsah a okruh 
upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. 

Vyšetření nebo ošetření

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření 
provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil. 
Musí být nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření 
nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než 
nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však 
přísluší nejvýše za dobu uvedenou výše. Podmínkou pro poskytnutí pracovního volna s možnou náhradou mzdy je však 
skutečnost, že jde o zdravotnické zařízení.

Pracovně-lékařská prohlídka 

Pracovní volno na nezbytně nutnou dobu se poskytne zaměstnanci, který se podrobil pracovně-lékařské prohlídce, vyšetření 
nebo očkování souvisejícími s výkonem práce v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (dále jen „zákon č. 373/2011 Sb.“) zavedl pojem „pracovnělékařská 
služba“. Její součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek, a zejména hodnocení 
zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci. Poskytovatelem těchto služeb je osoba v oboru 
všeobecné praktické lékařství, zpravidla lékař, s nímž má zaměstnavatel sjednánu dohodu o poskytování těchto 
služeb.
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Článek pana Ladislava Jouzy nám přiblíží životní situace, při nichž zaměstnec může požadovat po svém zaměstnavateli 
pracovní volno. Víte například, že mezi tyto situace patří například i stěhování, nemožnost dostat se včas do zaměstnání 
kvůli špatnému počasí nebo hledání nového zaměstnání? A že za určitých podmínek se může i v těchto případech jednat 
o pracovní volno s náhradou mzdy?

Jana

Osobní překážky v práci
Autor: JUDr. Ladislav Jouza

Plná verze článku
Máte méně času nebo si chcete problematiku pouze shrnout formou otázek a odpovědí? Pak přeskočte na „Čtvero otázek 
a odpovědí“ na straně 12.

8 minut čtení
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https://next.codexis.cz/legislativa/CR14446_2007_01_01?hash=match-0&citation=unit-1#unit-1
https://next.codexis.cz/legislativa/CR25771_2022_01_01?hash=match-0&citation=unit-1#unit-1
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Vstupní prohlídka

Zákon č. 373/2011 Sb. vstupní prohlídky řeší v § 59. Zatím jsou tyto prohlídky povinné, uvažuje se ovšem povinnost novelou 
zákona zrušit.

Vstupní prohlídka u uchazeče o zaměstnání se uskutečňuje u lékaře, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu. 
Může být vykonána i u lékaře, u něhož je uchazeč registrován, jestliže by měl zaměstnanec vykonávat práce pouze v kategorii 
první, kterou určil zaměstnavatel podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů. Jestliže by se uchazeč před vznikem pracovněprávního vztahu nebo obdobného vztahu nepodrobil 
vstupní prohlídce, považuje se pro zvolenou pracovní činnost za zdravotně nezpůsobilého. Vzhledem k tomu, že vstupní 
lékařskou prohlídku absolvuje zaměstnanec ještě před vznikem pracovněprávního vztahu, nemůže mít nárok na 
pracovní volno.

Periodické prohlídky

Periodické prohlídky upravuje vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., 
o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), (dále 
jen „vyhláška“). Obsahuje podrobnosti k jednotlivým druhům lékařských prohlídek.

Zaměstnanec je musí absolvovat v případech, kdy je to odůvodněno zjištěním včasné změny jeho zdravotního stavu 
vzniklé v souvislosti se zdravotní náročností vykonávané práce nebo stárnutím organizmu.

Četnost periodických prohlídek je závislá na tom, do jaké kategorie podle rizikovosti je zařazena práce, kterou zaměstnanec 
vykonává.

V kategorii první se provádí jednou za 6 let nebo jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku. U všech 
zaměstnanců v kategorii druhé se provádí jednou za 4 roky nebo jednou za 2 roky u zaměstnance staršího 50 let. V druhé 
a třetí rizikové kategorii se provádí jednou za 2 roky a v kategorii čtvrté jednou za 1 rok.

V některých případech se periodické prohlídky provádějí i u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 11 vyhlášky). 
Je to tehdy, jestliže práce podle těchto dohod je u zaměstnavatele prováděna opakovaně a doba, na kterou je práce 
opakovaně sjednávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky. Například u prací ve čtvrté kategorii se 
tato prohlídka provádí, jestliže práce je v těchto dohodách sjednána (třeba i opakovaně) na dobu delší než 1 rok. 

Mimořádná prohlídka

Mimořádná prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance za předpokladu, že 
došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení rizika, které již bylo dříve 
zohledněno při posuzování vlivu pracovních podmínek.

Tato prohlídka se dále provádí, pokud ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví nebo došlo-li ke zhoršení pracovních 
podmínek při zvýšení míry rizika nebo jestliže to v daném období vyžaduje zdravotní náročnost konkrétních pracovních 
podmínek.

O provedení mimořádné prohlídky může požádat též zaměstnavatel nebo zaměstnanec. Jedná se o pracovní volno 
s náhradou mzdy. Prohlídku provede smluvní lékař rovněž tehdy, jestliže získá informace od ošetřujícího lékaře zaměstnance, 
že je důvodné podezření pro změnu zdravotního stavu, a tím že došlo ke změně zdravotní způsobilosti. Například ošetřující 
lékař zjistil oční vadu u zaměstnance, který je řidičem z povolání a pro zhoršení zdravotního stavu nemůže tuto práci nadále 
vykonávat.

Přerušení dopravního provozu 

Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu pro nepředvídané přerušení 
dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, pokud zaměstnanec nemohl dosáhnout včas 
místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem.
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https://next.codexis.cz/legislativa/CR25771_2022_01_01?hash=match-0&citation=unit-868&citation=unit-869#unit-868
https://next.codexis.cz/legislativa/CR5283_2022_12_01?hash=match-0&citation=unit-1332&citation=unit-1333#unit-1332
https://next.codexis.cz/legislativa/CR5283_2022_12_01?hash=match-0&citation=unit-1332&citation=unit-1333#unit-1332
https://next.codexis.cz/legislativa/CR34836_2017_12_15?hash=match-0&citation=unit-1#unit-1
https://next.codexis.cz/legislativa/CR34836_2017_12_15?hash=match-0&citation=unit-1#unit-1
https://next.codexis.cz/legislativa/CR34836_2017_12_15?hash=match-0&citation=unit-95#unit-95
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Znemožnění cesty do zaměstnání 

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, se poskytne zaměstnanci 
těžce zdravotně postiženému pro znemožnění cesty do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním 
prostředkem, který tento zaměstnanec používá. 

Svatba 

Pracovní volno se poskytne na dva dny na vlastní svatbu, z toho jeden den k účasti na svatebním obřadu. Náhrada mzdy 
nebo platu přísluší však pouze za jeden den. Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne rodiči na jeden den 
k účasti na svatbě dítěte a ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu dítěti při svatbě 
rodiče. 

Narození dítěte 

Pracovní volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu:

  s náhradou mzdy nebo platu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět,

  bez náhrady mzdy nebo platu k účasti při porodu manželky (družky). Zaměstnavatel má povinnost poskytnout pracovní 
volno bez náhrady mzdy nebo platu zaměstnanci k účasti při porodu manželky nebo družky.

Úmrtí

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na:

  dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,

  jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte 
nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,

  nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče 
jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí 
v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Doprovod

Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém 
onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných 
příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možné 
provést mimo pracovní dobu. Náhrada mzdy nebo platu se poskytuje, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož 
i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela. Má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, 
náhrada mzdy nebo platu mu nepřísluší. Náhrada mzdy nebo platu se taktéž neposkytuje, jde-li o ostatní rodinné příslušníky. 
Pracovní volno k doprovodu zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociálních služeb nebo do školy nebo školského 
zařízení samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením s internátním provozem a zpět se poskytne jen jednomu 
z rodinných příslušníků, a to s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na šest pracovních 
dnů v  kalendářním roce. Pracovní volno k doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení ke zjištění speciálních 
vzdělávacích potřeb dítěte se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu bez náhrady mzdy 
nebo platu.
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Pohřeb spoluzaměstnance

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům, kteří se zúčastní 
pohřbu spoluzaměstnance; tyto zaměstnance určí zaměstnavatel nebo zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací. 

Přestěhování

Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na dva dny, při přestěhování 
zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení. Jde-li o přestěhování v zájmu zaměstnavatele, poskytne se pracovní volno 
s náhradou mzdy nebo platu. 

Vyhledání nového zaměstnání 

Před skončením pracovního poměru je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci po dobu odpovídající výpovědní 
době v délce dvou měsíců pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden půlden 
v týdnu. Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno, avšak s náhradou mzdy nebo platu, před skončením pracovního 
poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
(dále jen „ZP“) (např. skončení pracovního poměru z organizačních a zdravotních důvodů), nebo dohodou z týchž důvodů.

Pracovní volno s případnou náhradou mzdy je tedy zaměstnavatel zaměstnanci povinen poskytnout bez ohledu na to, zda 
pracovní poměr končí dohodou o rozvázání pracovního poměru, nebo zda zaměstnavatel dává výpověď nebo zaměstnanec 
dává výpověď zaměstnavateli. Nárok na pracovní volno vzniká i zaměstnanci, jehož pracovní poměr byl sjednán na dobu 
určitou, pokud to ovšem vzhledem k době trvání pracovního poměru přichází v úvahu.

Volno však nemůže čerpat zaměstnanec, jehož pracovní poměr končí okamžitým zrušením pracovního poměru vzhledem 
k  tomu, že pracovní poměr v tomto případě končí ihned. Zpravidla tento nárok nevznikne ani při zrušení pracovního poměru 
ve zkušební době, pokud ovšem není mezi okamžikem skončení pracovního poměru a projevem vůle určitý časový odstup, 
který by umožňoval toto volno využít. Nárok na náhradu mzdy je jen v případě skončení pracovního poměru výpovědí 
danou zaměstnavatelem nebo dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) ZP, což je např. skončení pracovního 
poměru z organizačních a zdravotních důvodů.

Pracovní volno je zaměstnavatel povinen poskytnout po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však jeden půlden v týdnu, po 
dobu odpovídající výpovědní době. Volno může zaměstnanec vyčerpat kdykoli během výpovědní doby (zpravidla osm 
půldnů). Volno v uvedeném rozsahu je možné ve výjimečných případech sloučit. Zejména tehdy, jestliže by jinak poskytnutí 
pracovního volna nesplnilo svůj účel (např. pro větší vzdálenost místa nového zaměstnání apod.).

Volno je účelové s určením na hledání zaměstnání. Zajistí-li si zaměstnanec nový pracovní poměr nebo sjedná novou pracovní 
smlouvu, nárok na volno nemá, nebo (pokud je již čerpal) zbytek nemůže dostat. Nárok na pracovní volno nevznikne ani 
tehdy, jestliže zaměstnanec má již nové zaměstnání zajištěné. Ale i v těchto případech nárok může výjimečně vzniknout, je-li 
nutné, aby se šel k novému zaměstnavateli představit nebo sjednat podrobnější podmínky.

Oznámení zaměstnavateli 

Je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak 
musí zaměstnanec uvědomit zaměstnavatele o překážce a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečného 
odkladu. To se týká zejména případů, kdy došlo k neočekávané překážce v práci (např. zranění, úraz, neočekávaný doprovod 
rodinného příslušníka apod.) Zaměstnanec je rovněž povinen prokázat zaměstnavateli překážku v práci.

Další pracovní volno – sick days 

V poslední době se značně rozšířilo poskytování pracovního volna v podobě tzv. sick days. Je určeno ke zdravotním 
účelům a po jeho dobu se poskytuje náhrada mzdy nebo platu. Jedná se o významný zaměstnanecký benefit, kterým 
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zaměstnavatelé zvýhodňují zaměstnance. Jeho rozsah může být sjednán v kolektivní smlouvě nebo stanoven ve vnitřním 
předpisu zaměstnavatele. Zpravidla se jedná o 3 až 5 dnů v průběhu kalendářního roku. 

Je vhodné předem nastavit pravidla ohlašování čerpaného zdravotního volna. Volno je poskytováno k vyřešení náhlé 
zdravotní indispozice zaměstnance, nedá se plánovat předem. Přesto by mělo být jasno, s jakým předstihem, komu a jakým 
způsobem se čerpání zdravotního volna hlásí, tak aby nedocházelo k jeho zneužívání. Protože se nejedná o dočasnou 
pracovní neschopnost, jejíž existenci uvádí lékař v potvrzení, nemůže zaměstnavatel v době volna zaměstnance kontrolovat. 
Přesto by v případě zjištění zneužití tohoto zdravotního volna mohlo dojít podle předem nastavených pravidel 
k neposkytnutí nebo snížení náhrady mzdy. Tyto dny pracovního volna (sick days) nejsou určeny k relaxaci, sportovním 
činnostem, nakupování či vyřizování nejrůznějších záležitostí na úřadech. 

Čtvero otázek a odpovědí k článku

1    Který právní předpis upravuje poskytování důležitých osobních překážek v práci?

 Výčet důležitých osobních překážek v práci, při nichž zaměstnavatel poskytuje pracovní volno, uvádí nařízení vlády 
č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.

Zdroj: nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

2    Vymezují právní předpisy jiné osobní překážky v práci na straně zaměstnance?

Odpověď nalezneme v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v ustanovení § 191. Jsou mezi nimi např. překážky v práci 
při dočasné pracovní neschopnosti, mateřská a rodičovská dovolená apod. 

Zdroj: § 191 ZP

3    Vztahuje se tato právní úprava i na zaměstnance, kteří pracují doma?

Zaměstnanci pracující v home office mají poskytování důležitých osobních překážek v práci omezené.

Zdroj: § 317 ZP

4    Kde nalezneme podmínky pro poskytování náhrady mzdy při těchto překážkách v práci? 

Náhrada mzdy se poskytuje jen u některých důležitých osobních překážek v práci. Zaměstnavatel má ovšem možnost, 
aby poskytoval náhradu mzdy i v jiných případech.

Zdroj:  nařízení vlády č. 590/2006 Sb., opatření zaměstnavatele, např. vnitřní předpis vydaný podle § 305 ZP nebo 
kolektivní smlouva příslušného zaměstnavatele

1 minuta čtení

ZNÁTE NAŠE PŘÍKLADY?
ucetni-portal.cz/priklady/  |  SOUČÁST BALÍČKU GOLD

Osobní překážky v práci
JUDr. Ladislav Jouza

https://next.codexis.cz/legislativa/CR14446_2007_01_01?hash=match-0&citation=unit-1#unit-1
https://next.codexis.cz/legislativa/CR14446_2007_01_01?hash=match-0&citation=unit-1#unit-1
https://next.codexis.cz/legislativa/CR14446_2007_01_01?hash=match-0&citation=unit-1#unit-1
https://next.codexis.cz/legislativa/CR13986_2022_12_01?hash=match-0&citation=unit-2679&citation=unit-2685#unit-2679
https://next.codexis.cz/legislativa/CR13986_2022_12_01?citation=unit-2679&citation=unit-2685#unit-2679
https://next.codexis.cz/legislativa/CR13986_2022_12_01?citation=unit-4276&citation=unit-4277&citation=unit-4278&citation=unit-4280&citation=unit-4281#unit-4276
https://next.codexis.cz/legislativa/CR14446_2007_01_01?hash=match-0&citation=unit-1#unit-1
https://next.codexis.cz/legislativa/CR13986_2022_12_01?citation=unit-4121&citation=unit-4125&citation=unit-4126&citation=unit-4127&citation=unit-4128&citation=unit-4130#unit-4121
https://www.ucetni-portal.cz/prehledy/
https://www.ucetni-portal.cz/priklady/
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Délka zkušební doby

Zkušební doba může být podle § 35 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (dále jen „ZP“) maximálně po dobu tří měsíců 
po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru, u vedoucích až šestiměsíční. Jedná se o zaměstnance, kteří jsou 
charakterizováni v § 11 ZP. Jsou to zaměstnanci, kteří mají oprávnění na jednotlivých stupních řízení stanovit a ukládat 
podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu 
závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je rovněž vedoucí organizační složky státu.

Délku zkušební doby v rozsahu 3 měsíců lze v zásadě považovat za postačující pro naplnění jejího účelu – umožnit zaměstnanci 
i zaměstnavateli, aby si v jejím průběhu ověřili, zda jim bude pracovní poměr vyhovovat, a pro případ, že by některému z nich 
nevyhovoval, co nejvíce mu usnadnit jeho rozvázání. Zaměstnavatelé i zaměstnanci si při odpovědném přístupu mohou 
většinu potřebných informací nezbytných k zjištění vhodnosti uzavření pracovního poměru zjistit předem.

Přesto dochází k pochybením. Zaměstnavatel např. sjedná se zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou, např. na šest 
měsíců, a po uplynutí doby, kdy pracovní poměr automaticky končí, rozhodují o dalším uzavření či neuzavření pracovní 
smlouvy. Tím se zkušební doba nepřímo „prodlužuje“ a zaměstnanec se dostává do sociální nejistoty. Prokáže-li se úmysl 
zaměstnavatele o umělém prodlužování zkušební doby, jde vlastně o jednání v rozporu s dobrými mravy.

Zkušební doba a dobré mravy 

K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů podle § 338 odst. 2 ZP dochází bez nutnosti rozvázání pracovního 
poměru a uzavření nové pracovní smlouvy s přejímajícím zaměstnavatelem. Zaměstnanci mají právo přejít k jinému 
zaměstnavateli. Může ovšem dojít k situaci, že zaměstnanec uzavře z důvodu převodu činnosti zaměstnavatele dohodu 
o rozvázání pracovního poměru s dosavadním zaměstnavatelem a zároveň pracovní smlouvu s přejímajícím zaměstnavatelem. 
V takovém případě pracovní poměr mezi zaměstnancem a dosavadním zaměstnavatelem skončí sjednaným dnem 
a k přechodu práv a povinností nedojde. S novým zaměstnavatelem může pak být sjednána nová pracovní smlouva, třeba 
i se zkušební dobou.

V soudní praxi byl řešen případ, kdy účelem uvedeného postupu ze strany přejímajícího zaměstnavatele bylo vyhnout se 
přechodu práv a povinností proto, aby mohl nový zaměstnavatel sjednat se zaměstnancem zkušební dobu a v ní zrušit 
pracovní poměr. Nejvyšší soud rozhodl, že takové ujednání o zkušební době je neplatné, neboť za těchto okolností 
bylo v rozporu s dobrými mravy.

1

2

I když titulek je neobvyklý, nejde o nic jiného než o zkušební dobu v pracovním poměru. Jejím účelem je ověření 
vhodnosti nově uzavřeného pracovního vztahu, pracovních schopností zaměstnance i existujících pracovních podmínek 
u zaměstnavatele. Rovněž umožňuje oběma smluvním stranám (zaměstnavateli i zaměstnanci) rychlé a operativní zrušení 
pracovního poměru. 
Ladislav Jouza

Zaměstnání „na zkoušku“ 
Autor: JUDr. Ladislav Jouza

Plná verze článku
Máte méně času nebo si chcete problematiku pouze shrnout formou otázek a odpovědí? Pak přeskočte na „Čtvero otázek 
a odpovědí“ na straně 17.

12 minut čtení

20. 12. 2022

Zaměstnání „na zkoušku“
JUDr. Ladislav Jouza

https://next.codexis.cz/legislativa/CR13986_2022_12_01?citation=unit-614&citation=unit-615&citation=unit-618&citation=unit-619&citation=unit-620&citation=unit-623&citation=unit-625&citation=unit-626&citation=unit-627&citation=unit-628#unit-614
https://next.codexis.cz/legislativa/CR13986_2022_12_01?citation=unit-383&citation=unit-388#unit-383
https://next.codexis.cz/legislativa/CR13986_2022_12_01?citation=unit-4519#unit-4519
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Kdy sjednat zkušební dobu

Objevují se problémy, kdy vlastně sjednat zkušební dobu. Zda je to možné i před nebo až po uzavření pracovní smlouvy, 
v průběhu pracovního poměru atd. Ustanovení § 35 ZP stanoví, že je možné ji sjednat nejpozději v den, který byl sjednán 
jako den nástupu do práce, popřípadě v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího 
zaměstnance.

ZP nestanoví podmínku, že zkušební dobu lze sjednat jen v pracovní smlouvě. Může to být i v jiné dohodě, např. v manažerské 
smlouvě nebo v jiné smlouvě. 

Může se sjednávat zejména k vymezení podmínek pro mzdová práva. Je určena vedoucím zaměstnancům u zaměstnavatelů, 
kteří odměňují vykonanou práci mzdou (dříve tzv. podnikatelské subjekty.) Neuplatní se u zaměstnavatelů, kteří odměňují 
zaměstnance platem (viz § 109 odst. 2 a 3 ZP – dříve tzv. nepodnikatelské subjekty). Jedná se o zaměstnance státu, územních 
samosprávných celků, státních fondů, příspěvkových organizací, jejichž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost 
jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních 
právních předpisů, školských právnických osob zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo 
dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona nebo regionální radou regionu soudržnosti. 

Vzhledem k tomu, že platy a příplatky k platu jsou u zaměstnanců uvedených zaměstnavatelů kogentně určovány ZP (§ 122 
a násl.) a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, není smluvní 
volnost a sjednávání jejich platových náležitostí možná. To potvrzují i  ustanovení ZP, která připouštějí např. vyšší 
příplatky ke mzdě, než jsou stanoveny v ZP, dikcí „nejméně“. 

Zkušební doba nevzniká automaticky 

Zkušební doba nevzniká automaticky ze zákona a není spojena se vznikem pracovního poměru. ZP ponechává účastníkům 
v tomto směru smluvní volnost z toho důvodu, že ujednání zkušební doby může být v některých případech žádoucí, v jiných 
nikoli.

ZP nevylučuje sjednání zkušební doby ani při uzavírání pracovního poměru na dobu určitou. V praxi se však u tohoto typu 
smluv užívá jen výjimečně, neboť zaměstnanec i zaměstnavatel předpokládají, že pracovní poměr bude existovat po celou 
dobu, na kterou byl sjednán.

Rovněž může být sjednána se zaměstnanci, kteří jsou jmenováni na vedoucí pracovní místo (§ 33 odst. 3 ZP). V těchto 
případech nemusí být toto ujednání praktické, neboť vedoucí zaměstnanec může být odvolán z tohoto místa i bez uvedení 
důvodu. Pracovní poměr tím nekončí.

Zkušební doba musí být uzavřena písemně

Zkušební doba musí být uzavřena písemně. Pokud by toto právní jednání nebylo v písemné formě stanovené zákoníkem 
práce, bylo by neplatné. Výjimka by byla pouze tehdy, pokud by smluvní strany (zaměstnavatel a zaměstnanec) tuto chybu 
dodatečně odstranily. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) poskytuje tuto možnost oběma 
stranám v § 582 odst. 1. Není-li právní jednání učiněno ve formě ujednané stranami nebo stanovené zákonem, je neplatné, 
ledaže strany vadu dodatečně zhojí. 

Příklady: 

  Zaměstnavatel a zaměstnanec sjednali zkušební dobu ústně. Později toto ujednání změnili na písemnou formu a zařadili to do 
pracovní smlouvy. Ovšem takový postup je možný pouze do dne, který byl sjednán jako den nástupu do práce.

  Zaměstnanec nastoupil do práce podle data sjednaného v pracovní smlouvě 1. dubna. Zástupce zaměstnavatele 3. dubna měl 
v úmyslu dodatečně sjednat zkušební dobu. Takové jednání by bylo v rozporu s § 35 odst. 3 ZP a bylo by neplatné. 

3

4

5

Zaměstnání „na zkoušku“
JUDr. Ladislav Jouza

https://next.codexis.cz/legislativa/CR13986_2022_12_01?citation=unit-614&citation=unit-615&citation=unit-618&citation=unit-619&citation=unit-620&citation=unit-623&citation=unit-625&citation=unit-626&citation=unit-627&citation=unit-628#unit-614
https://next.codexis.cz/legislativa/CR13986_2022_12_01?citation=unit-1639&citation=unit-1640&citation=unit-1641&citation=unit-1642&citation=unit-1643&citation=unit-1648&citation=unit-1653&citation=unit-1657#unit-1639
https://next.codexis.cz/legislativa/CR13986_2022_12_01?citation=unit-1756&citation=unit-1759#unit-1756
https://next.codexis.cz/legislativa/CR13986_2022_12_01?citation=unit-1756&citation=unit-1759#unit-1756
https://next.codexis.cz/legislativa/CR89383_2022_09_01?hash=match-0&citation=unit-1#unit-1
https://next.codexis.cz/legislativa/CR13986_2022_12_01?citation=unit-563&citation=unit-564&citation=unit-565&citation=unit-566&citation=unit-567&citation=unit-568&citation=unit-569&citation=unit-570#unit-563
https://next.codexis.cz/legislativa/CR26785_2021_07_01?hash=match-0&citation=unit-1#unit-1
https://next.codexis.cz/legislativa/CR26785_2021_07_01?hash=match-0&citation=unit-1981&citation=unit-1982#unit-1981
https://next.codexis.cz/legislativa/CR13986_2022_12_01?citation=unit-625#unit-625
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Změny v délce zkušební doby

Mohou být uplatňovány v průběhu pracovního poměru. Zkušební doba může být sjednána (kromě vedoucích zaměstnanců) 
maximálně na 3 měsíce. Pokud by byla sjednána na dobu delší, nejedná se o její celkovou neplatnost. Neplatná je pouze 
část pracovní smlouvy, ve které byla sjednána zkušební doba přesahující nejvýše přípustnou dobu, to je 3 měsíce. Při řešení 
této otázky se uplatní § 576 občanského zákoníku. Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou 
lze od ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část. Podmínkou je předpoklad, že by k právnímu jednání došlo i bez 
neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. 

V praxi nastávají situace, kdy zkušební doba byla sjednána s vedoucím zaměstnancem v délce 6 měsíců. Ten však v průběhu 
pracovního poměru pozbyl postavení vedoucího podle § 11 ZP. Tato skutečnost nemá vliv na délku zkušební doby, která 
bude i nadále platit v délce 6 měsíců. Právní jednání (právní úkon) je nutno hodnotit podle doby, kdy byl učiněn a v této době 
se jednalo o vedoucího zaměstnance. 

Může nastat opačný případ. Zkušební doba byla sjednána s „řadovým“ zaměstnancem v délce 3 měsíců, který se později stal 
vedoucím a splňuje kriteria podle § 11 ZP. Ani v tomto případě nelze zkušební dobu dodatečně prodlužovat.

Omezená doba 

Zkušební doba nesmí být delší než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru. Není tedy možné realizovat praxi, 
kdy se sjedná zkušební doba v kombinaci s kratší dobou trvání pracovního poměru. Jednalo by se o částečnou neplatnost 
a zkušební doba by činila polovinu sjednané doby trvání pracovního poměru.

Příklady:

  Pracovní poměr u vedoucího zaměstnance byl sjednán na dobu určitou, a to na jeden rok. Zkušební doba může být až 
šestiměsíční, neboť její délka nepřesahuje polovinu sjednaného pracovního poměru.

  Při sjednání pracovního poměru na 4 měsíce u zaměstnance, který není vedoucím, může být zkušební doba maximálně 
dvouměsíční. To je polovina doby trvání pracovního poměru.

Jestliže si účastníci písemně sjednali zkušební dobu delší než tři měsíce, je právně účinná jen zkušební doba, pokud se 
nejednalo o vedoucí zaměstnance, tříměsíční. V témže pracovním poměru ji lze sjednat pouze jednou.

Příklady:

  Se zaměstnancem byla uzavřena pracovní smlouva s jednoměsíční zkušební dobou. Jeho pracovní poměr trvá nepřetržitě tři 
roky a zaměstnavatel ho po této době převede s jeho souhlasem na jiný druh práce. Uzavře s ním novou pracovní smlouvu se 
zkušební dobou tři měsíce.

  Zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem dohodu o změně druhu práce, přitom uvede, že se sjednává zkušební doba v délce tří 
měsíců. 

Sjednání zkušební doby je v těchto případech neplatné. Nejde o uzavření nového pracovního poměru, ale o jeho změnu, 
která se má promítnout v dohodě o změně obsahu pracovní smlouvy a nikoliv v její nové podobě.

Prodloužení zkušební doby

Zkušební dobu nelze dodatečně prodlužovat ani dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Přesto se však přímo 
ze zákona prodlužuje pouze v jediném případě. Nemůže-li zaměstnanec během zkušební doby pracovat pro překážky 
v práci, zkušební doba se prodlužuje. Na rozdíl od právního stavu do 31. 12. 2011 se v § 35 odst. 4 ZP uvádí, že se zkušební 
doba prodlužuje o celodenní překážky v práci. Dříve se prodlužovala i o překážky v práci, které byly např. v rozsahu jen půl 
dne.

Teoreticky by mohla nastat situace, kdy zaměstnanec by měl zkušební dobu trvající celý kalendářní rok. Bylo by to v případě, 
kdy po celou tuto dobu byl v pracovní neschopnosti a z toho důvodu by se zkušební doba prodlužovala. Pro oba účastníky 
pracovněprávního vztahu – zaměstnance i zaměstnavatele – takové prodlužování nemá však žádný význam, neboť pracovní 
poměr mohou zrušit ve zkušební době, i když je zaměstnanec v pracovní neschopnosti (kromě prvních 14 dnů – dříve 21 dnů 

6
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Zaměstnání „na zkoušku“
JUDr. Ladislav Jouza

https://next.codexis.cz/legislativa/CR26785_2021_07_01?hash=match-0&citation=unit-1966&citation=unit-1967#unit-1966
https://next.codexis.cz/legislativa/CR13986_2022_12_01?citation=unit-383&citation=unit-388#unit-383
https://next.codexis.cz/legislativa/CR13986_2022_12_01?citation=unit-383&citation=unit-388#unit-383
https://next.codexis.cz/legislativa/CR13986_2022_12_01?citation=unit-626#unit-626
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– pracovní neschopnosti). Tato možnost ve prospěch zaměstnavatele tedy v uvedeném případě existuje po celou dobu 
pracovní neschopnosti zaměstnance.

Dodatečné prodloužení zkušební doby by bylo neplatné pro rozpor s § 580 odst. 1 občanského zákoníku. Podle tohoto 
ustanovení je neplatné právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Ze své advokátní praxe mohu potvrdit, že typickým příkladem nesprávného postupu personalistů a mzdových účetních 
je ústní zrušení pracovního poměru ve zkušební době. ZP vyžaduje písemnou formu, jinak se k němu nepřihlíží (§ 66 
odst. 2 ZP). 

Pracovní poměr může ve zkušební době zrušit jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec (§ 66 ZP). Není třeba uvádět důvody 
a požaduje se písemná forma (§ 66 odst. 2 ZP). Právní jednání, kterým by zaměstnavatel nebo zaměstnanec ústně zrušil 
pracovní poměr ve zkušební době, by se posuzovalo jako jednání, k němuž se nepřihlíží.

Může se jednat o situace : 

  zaměstnanec ústně zruší pracovní poměr v platné zkušební době (sjednané maximálně na 3 měsíce a u vedoucích 
zaměstnanců na 6 měsíců) 

  nebo dnem, kdy není zkušební doba sjednána platně. 

Je tomu tak např. tehdy, jestliže je zkušební doba sjednána na dobu delší, např. na 4 měsíce a nejde o vedoucí zaměstnance. 
Potom platí, že byla sjednána platně, a to na dobu 3 měsíců. Jestliže zaměstnanec zruší pracovní poměr v této době ústně, 
většinou tím způsobem, že do zaměstnání již nepřijde, jedná se o právní jednání, k němuž se nepřihlíží. Je nicotné, 
zdánlivé, právní důsledky nenastávají, pracovní poměr nadále trvá.

V případě nesouhlasu může zaměstnavatel uplatňovat u soudu podle § 80 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, (dále 
jen „OSŘ“) návrh s tím, že zaměstnanec je nadále povinen plnit povinnosti, které pro něj vyplývají z pracovního poměru 
(tzv. žaloba na plnění). S tímto soudním návrhem může spojit nárok na uplatnění případné škody, která mu protiprávním 
jednáním zaměstnance vznikla (ztráta zakázek, zajištění přesčasů apod.).

Zaměstnavatel může takové jednání zaměstnance považovat za zvlášť hrubé porušení povinností vyplývající z právních 
předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (zejména při dlouhodobé neomluvené absenci) a okamžitě 
s ním zrušit pracovní poměr [§ 55 odst. 1 písm. b) ZP]. Uplatňování nároku na případnou náhradu škody tím není vyloučeno. 

Obdobný postup může uplatnit zaměstnanec ve vztahu k zaměstnavateli, pokud by s ním zrušil pracovní poměr ústně 
ve zkušební době. I v tomto případě by mohl zaměstnanec uplatňovat nárok na náhradu škody, která mu tímto jednáním 
zaměstnavatele vznikla.

Zaměstnanec může podle § 75b odst. 3 písm. b) OSŘ požadovat, aby předseda senátu nařídil předběžné opatření. To může 
mimo jiné spočívat v tom, že předběžným opatřením může být účastníku řízení (v tomto případě zaměstnavateli) uloženo, 
aby poskytl alespoň část pracovní odměny, jde-li o trvání pracovního poměru a navrhovatel ze závažných důvodů nepracuje 
(§ 76 odst. 1 písm. b) OSŘ).

Pracovní neschopnost

Pracovní neschopnost znamená zákaz zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem v době prvních 
14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance (§ 66 odst. 1 ZP). Zaměstnanec může 
však zrušit pracovní poměr ve zkušební době v jakémkoliv termínu, i když je v pracovní neschopnosti. Uplatňuje se 
zde projev vůle zaměstnance.

Například zkušební doba byla sjednána od 1. září do 30. listopadu. Zaměstnanec měl pracovní neschopnost od 10. září do 30. září. 
Zákaz zrušení pracovního poměru měl zaměstnavatel po dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti, to je od 
10. září do 24. září.

9
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Zaměstnání „na zkoušku“
JUDr. Ladislav Jouza
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Dodatečná pracovní neschopnost

V praxi se setkáváme se situacemi, kdy zaměstnanci je doručeno zrušení pracovního poměru ve zkušební době a tentýž den 
zaměstnanec vyhledá lékařské vyšetření, jehož výsledkem je dočasná pracovní neschopnost od tohoto dne. Takové zrušení 
je neplatné, i když jej zaměstnavatel zaměstnanci doručil před tím, než bylo zaměstnanci vyhotoveno lékařské 
potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti.

Pokud by však zaměstnanec vyhledal lékařské vyšetření s následným potvrzením o dočasné pracovní neschopnosti 
následující den nebo dny po doručení zrušovacího projevu, bylo by toto zrušení platné. A to i v případě, kdy by lékař 
vyhotovil potvrzení o pracovní neschopnosti zpětně (až tři dny nazpět) a tato doba by zasáhla do dne, kdy byla zaměstnanci 
doručena zrušovací písemnost. Podle judikatury platí, že dodatečné vyhotovení pracovní neschopnosti, která zahrnuje 
i  dřívější období, kdy bylo zaměstnanci doručeno zrušení pracovního poměru, je pro toto zrušení bez významu. 
Vychází se ze zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, podle něhož by měl lékař vyhotovit pracovní neschopnost 
v den, kdy ji zjistil. 

Například zaměstnanci bylo doručeno zrušení pracovního poměru ve zkušební době 6.  října v ranních hodinách. Pokud 
zaměstnanec vyhledal tentýž den lékařské vyšetření a jeho výsledkem byla pracovní neschopnost, je toto zrušení neplatné. Bylo 
provedeno v první den pracovní neschopnosti. Pokud by však absolvoval lékařské vyšetření až následující den (např. 7. října) a lékař 
by vyhotovil pracovní neschopnost zpětně, např. od 6. října, bylo by toto zrušení platné. 

Na zrušení pracovního poměru se nevztahují zákazy, jako je tomu u pracovního poměru. Je-li např. s těhotnou ženou 
zrušen pracovní poměr ve zkušební době, je toto skončení platné. Stejně je platné i zrušení v době pracovní neschopnosti 
zaměstnance, kromě prvních 14 dnů pracovní neschopnosti.

Například zaměstnanec má sjednánu zkušební dobu od 1. 10 do 31.12. V říjnu je v dočasné pracovní neschopnosti, která trvá 
od 5. 10. do 28. 10. V prvních 14 dnech této pracovní neschopnosti (od 5. 10. do 19. 10.) platí pro zaměstnavatele zákaz zrušení 
pracovního poměru. O dobu této překážky v práci (23 dnů) se zkušební doba prodlužuje, a bude trvat až do 23. 1. následujícího 
kalendářního roku.

ZP nestanoví lhůtu, ve které by mělo dojít ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Sjednají-li si obě strany, že 
zrušení bude provedeno třetí den po doručení této písemnosti, jde o podmínku, kterou občanský zákoník připouští.

Čtvero otázek a odpovědí k článku

1    Kdy a jak je možné sjednat zkušební dobu?

Zkušební dobu lze sjednat jen v pracovním poměru. Jejím účelem je, aby si zaměstnanec ověřil pracovní podmínky 
a zaměstnavatel zase schopnosti a pracovní úroveň zaměstnance.

Zdroj : § 35 ZP

2    Jaká je délka zkušební doby?

Zkušební doba může být maximálně v délce 3 měsíce a u vedoucích zaměstnanců 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne 
vzniku pracovního poměru.

Zdroj : § 11 a § 35 odst.1 písm. a) a b) ZP

3    Za jakých podmínek může být zrušen pracovní poměr ve zkušební době?

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní pměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo třeba i bez 
důvodu. Zaměstnavatel však nemůže rušit pracovní poměr v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti zaměstnance.

Zdroj: § 66 ZP

4    Může zaměstnavatel zrušit pracovní poměr ve zkušební době např. i s těhotnou ženou? 

Zákaz zrušení existuje v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti, jinak omezení není.

Zdroj: § 66 ZP

11
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Zaměstnání „na zkoušku“
JUDr. Ladislav Jouza
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Pracovněprávní dohody zasílané 
mailem – kdy jsou platné?
Autor: Kristina Mališová

O co v daném případu šlo?

Zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z organizačních důvodů podle § 52 písm. c) zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“). Jelikož zaměstnanec s výpovědí nesouhlasil a trval na svém dalším 
zaměstnávání, začalo mezi stranami jednání o návrhu dohody o narovnání, jejímž obsahem bylo ukončení pracovněprávního 
poměru dohodou se sjednanou výší odstupného. Návrh dohody o narovnání pak zaměstnavatel poslal zaměstnanci jako 
přílohu emailu opatřený dvěma podpisy statutárního orgánu oprávněného jednat za zaměstnavatele. Právní zástupce 
zaměstnance potvrdil zaměstnavateli přijetí a souhlas zaměstnance s návrhem dohody o narovnání a návrh podepsaný 
zaměstnancem poslal zaměstnavateli e-mailem zpět.

Zde by se mohlo zdát, že obě strany vyjádřily svoji vůli k uzavření této dohody. Zaměstnavatel však zaměstnanci ve smlouvě 
sjednané odstupné nezaslal, a to ani po výzvě k uhrazení. Zaměstnanec byl tak nucen obrátit se na soud s žalobou o zaplacení 
částky dlužného odstupného.

Zaměstnavatel se bránil, že k žádnému platnému uzavření dohody o narovnání nedošlo, jelikož nebyly naplněny podmínky 
pro doručování písemností zaměstnavatelem zaměstnanci prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací 
upravené v § 335 zákoníku práce. Nadto zaměstnavatel namítal, že neuzavírá smlouvy elektronicky, formou e-mailu, ale 
písemně.

Prvoinstanční i odvolací soud nicméně potvrdily platnost uzavřené dohody o narovnání a věc se dostala před Nejvyšší soud, 
na který se se svým dovoláním zaměstnavatel obrátil. Dovolání Nejvyšší soud posoudil jako přípustné a mj. konstatoval, že 

Nedávný rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. dubna 2022 sp. zn. 21 Cdo 2061/2021 poměrně zčeřil „stojaté“ vody 
uzavírání pracovněprávních smluv distančním způsobem. Soud v tomto rozsudku dospěl co se týká distančního uzavírání 
pracovněprávních smluv z mého pohledu ke slibnému závěru.

Kristina Mališová

ŠPEKY VE MZDÁCH – PŘIPRAVUJEME

PŘÍKLADY ZPRACOVÁNÍ MEZD 
V PROGRAMU PAMICA

ing. Olga Krchovová 
Mgr. Ivan Rota , LL.M., MBA

21. 12. 2022

Pracovněprávní dohody zasílané mailem – kdy jsou platné?
Kristina Mališová
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rozhodnutí soudu závisí na posouzení právní otázky, která nebyla dosud v rozhodovací praxi soudu vyřešena – tj. zda může 
dojít k dohodě zaměstnance a zaměstnavatele, jednajících distančně, v případě, kdy při doručování písemností, obsahujících 
nabídku dohody a její přijetí, nebyly dodrženy zákonné podmínky pro doručování písemností upravené v ustanoveních 
§ 334 až § 337 zákoníku práce. Nejvyšší soud ve své argumentaci mj. uvádí, že vzhledem k tomu, že zákoník práce postrádá 
komplexní úpravu právních jednání a neupravuje postup při uzavírání pracovněprávních smluv, na uzavření těchto smluv 
je nutné použít obecné ustanovení občanského zákoníku. Nejvyšší soud dále konstatoval, že zvláštní úprava doručování 
písemností v pracovněprávních vztazích nemá zásadní význam pro posouzení předpokladů vzniku dvoustranného právního 
jednání, jelikož smyslem speciální právní úpravy doručování písemností zaměstnanci v zákoníku práce je skutečnost, zda 
se písemnost skutečně dostane do dispozice zaměstnance (zde je promítnuta základní zásada pracovně právních vztahů – 
ochrana zaměstnance).

Nejvyšší soud dále konstatoval, že byť právní úprava spojuje s porušením pravidel pro doručování písemností neexistenci 
takového právního jednání (v písemnosti obsaženého), neznamená to, že dvoustranné právní jednání by nemohlo 
vzniknout jiným zákonem předpokládaným způsobem. Na postup při uzavírání pracovněprávních smluv mají být užita, jak 
bylo zmíněno výše, obecná pravidla obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – zejména ustanovení upravující 
právní jednání (§ 545 a násl.) a vznik závazků (§ 1721 a násl.). Soud podle mě správně zhodnotil situaci, že tam, kde je jasná 
a prokazatelná vůle obou stran k uzavření dohody, není nutné lpět na speciálních pravidlech pro doručování, které mají 
beztak za cíl ochranu zaměstnanců.

Závěr Nejvyššího soudu o tom, že předmětná dohoda o narovnání byla uzavřena platně, potěší zejména všechny ty, kteří vidí 
v uzavírání pracovněprávních smluv distančním způsobem budoucnost a správný krok pro rozvoj elektronizace právního 
jednání i v pracovněprávní oblasti.

Nakonec mi nezbývá než si (zákonodárcům) položit otázku, zda tedy neuzrála doba pro novelizaci „rigidních“ pravidel 
zákoníku práce pro doručování písemností prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací při zachování hlavní 
zásady pracovního práva – tj. ochrany zaměstnanců.

Zdroj:

  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. dubna 2022 sp. zn. 21 Cdo 2061/2021
  Zákoník práce v platném znění

Článek byl zveřejněn na webu bnt.eu – Právní novinky.
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https://bnt.eu/cs/pravni-novinky/
https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-sestka-pro-zacatecniky-70-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/mzdove-ucetnictvi-2023-novinky-v-teorii-a-prikladech-220-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/mzdove-ucetnictvi-2023-novinky-v-teorii-a-prikladech-220-S.html
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Dotaz – nastoupení na zahraniční 
pracovní cestu ze zahraniční dovolené
Autor: JUDr. Marie Salačová

Řešení otázky, zda může zaměstnanec nastoupit na pracovní cestu přímo ze zahraniční dovolené, nalezneme v § 153 zákoníku 
práce, podle kterého místo nástupu a ukončení cesty určí předem písemně zaměstnavatel; přitom přihlíží k oprávněným 
zájmům zaměstnance. Více se dozvíte v následujícím příspěvku JUDr. Marie Salačové.
Jana 

Dotaz

Zaměstnankyně má již nahlášenou a schválenou dovolenou, na kterou odjíždí do Londýna. Avšak dostala pokyn zúčastnit 
se konference v Bernu/letiště Zurich. Aby mohla na konferenci odjet, jedinou možností je, aby odletěla z Londýna 6. 11. 
přímo na konferenci. Zpáteční cestu podnikne již přímo do Prahy vlakem.

Mé dotazy zní:

1.  Počáteční místo nástupu a tedy i začátek zahraniční pracovní cesty je Londýn 6. 11.? Nebo jde o přerušení pracovní 
cesty s nástupem v Londýně?

2.  Mohu započítat náklady na letenku Londýn – Zurich? Podle průzkumu cena za letenku Londýn – Zurich je levnější 
než letenka Praha – Zurich. Což pro nás vyjde cenově lépe, než kdyby letěla z Prahy.

3. Stravné a diety se budou započítávat nástupem v Londýně?

Odpověď

Podle ustanovení § 153 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, určuje všechny podmínky 
pracovní cesty zaměstnance, který je vyslán na pracovní cestu, výhradně sám zaměstnavatel. Zaměstnanec není oprávněn 
svévolně cokoliv změnit a pokud tak učiní, veškeré důsledky se stávají jeho soukromou záležitostí.

Ve zmíněném ustanovení je přesně stanoveno, že podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, 
zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování, určí předem 
písemně zaměstnavatel s tím, že přitom přihlíží k oprávněným zájmům zaměstnance. Vzhledem k tomu, že formulace je 
obecná, vychází z toho a platí, že zaměstnavatel může určit pro zaměstnancovu pracovní cestu její počátek a konec kdekoliv 
na světě (podle vlastního uvážení) s tím, že místo bydliště není vyloučeno. Totéž platí i pro určení způsobu dopravy.

Z uvedeného vyplývá, že tedy v daném případě může zaměstnavatel určit jako východisko předmětné konkrétní pracovní 
cesty Londýn (kde zaměstnanec trávil dovolenou), místo výkonu práce při této zahraniční pracovní cestě bude Zurich a místo 
ukončení této cesty Praha. Náhrady cestovních výdajů budou náležet za celou dobu zahraniční  pracovní cesty, tj. od odjezdu 
z Londýna do příjezdu do Prahy.

MZDOVÁ KONFERENCE
2023

PŘIPRAVUJEME NA 7. 3. 2023

Save the Date!

19. 12. 2022

Dotaz – nastoupení na zahraniční pracovní cestu ze zahraniční dovolené
JUDr. Marie Salačová

https://next.codexis.cz/legislativa/CR13986_2022_12_01?hash=match-0&citation=unit-2071&citation=unit-2072&citation=unit-2073#unit-2071
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Dotaz – místo výkonu práce a MHD
Autor: JUDr. Marie Salačová

Můžete zaměstnancům, kteří mají jako místo výkonu práce sjednánu celou obec, proplatit jízdenku na MHD, kterou se 
dopraví na nádraží, aby pak pokračovali v pracovní cestě vlakem? Odpověď naleznete v příspěvku JUDr. Marie Salačové.
Jana 

Dotaz

Někteří naši zaměstnanci mají sjednáno místo výkonu práce celou Olomouc a místo pravidelného pracoviště sjednáno 
nemají. Podle § 34a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, by tedy místem pravidelného pracoviště měla být opět celá 
Olomouc.

V případě, že zaměstnanec vykonává pracovní cestu např. do Prahy a při přejezdu z kanceláře (Křížkovského 8, Olomouc) 
na nádraží Olomouc použije MHD, smím mu tuto jízdenku proplatit?

Nejsme schopny se názorově sjednotit, podle jednoho výkladu proplatit lze, protože pracovní cesta nezačíná odjezdem 
vlaku do Prahy, ale odchodem z kanceláře. Druhý výklad je, že na úhradu nárok nemá, protože přejezdem po Olomouci 
se pohybuje po místě pravidelného pracoviště.

Odpověď

Odpověď na předložený dotaz najdeme v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákoník práce“). Z tohoto zákona vyplývá, že náhrady cestovních výdajů přísluší zaměstnancům, když jim vznikají výdaje 
v souvislosti s výkonem práce při pracovních cestách, na které jsou vysláni zaměstnavatelem, a to v rozsahu a za podmínek 
stanovených ve výše citovaném zákoně. V daném případě mají zaměstnanci určené jako místo výkonu práce a současně 
pravidelné pracoviště Olomouc, a to podle § 34a shora citovaného zákoníku práce. 

Jak je uvedeno v dotazu, počátek pracovní cesty byl zaměstnanci určen zaměstnavatelem odchodem z kanceláře a dotaz míří 
k tomu, zda zaměstnavatel může zaměstnanci při této pracovní cestě proplatit jízdenku za městskou hromadnou dopravu za 
cestu z kanceláře na nádraží, odkud zaměstnanec dále pokračuje vlakem do Prahy. Zaměstnavatel může zaměstnanci jízdné 
za cestu na nádraží za městskou hromadnou dopravu proplatit, zaměstnanec však musí toto jízdné prokázat jízdenkou. Toto 
řešení se opírá o samostatnost předmětné pracovní cesty a souvislost s obsahem § 159 odst. 2 zákoníku práce.

Nejbližší 
Úterní talk 

s Pěvou  
se koná  

17. 1. 2023. 

Koupit si jej 
můžete  

ZDE.

19. 12. 2022

Dotaz – místo výkonu práce a MHD
JUDr. Marie Salačová

https://next.codexis.cz/legislativa/CR13986_2022_12_01?hash=match-0&citation=unit-609&citation=unit-610#unit-609
https://next.codexis.cz/legislativa/CR13986_2022_12_01?hash=match-0&citation=unit-1#unit-1
https://next.codexis.cz/legislativa/CR13986_2022_12_01?hash=match-0&citation=unit-609&citation=unit-610#unit-609
https://next.codexis.cz/legislativa/CR13986_2022_12_01?hash=match-0&citation=unit-2205#unit-2205
https://www.ucetni-portal.cz/uterni-talk-s-pevou-17-1-2023-196-S.html
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Dotaz – krácení stravného za 
nevyužitou snídani
Autor: JUDr. Marie Salačová

Jak by měl zaměstnanec na pracovní cestě řešit situaci, kdy kvůli brzkému odjezdu z hotelu nestihne snídani, která je 
zahrnuta v ceně ubytování? A jak se s tím má vypořádat zaměstnavatel při stanovení cestovních náhrad? Odpověď naleznete 
v příspěvku JUDr. Marie Salačové.
Jana 

Dotaz

Zaměstnanec (v podnikatelské sféře) byl vyslán na zahraniční pracovní cestu a byl ubytovaný v hotelu, který poskytuje 
snídaně v rámci balíčku. Na dokladu za ubytování je uvedena pouze položka „ubytování“. Snídaně zmíněna vůbec není.
Při návratu z pracovní cesty opustil zaměstnanec hotel v brzkých ranních hodinách, aby (v souladu s příkazem k pracovní 
cestě) odjel na letiště a vrátil se domů. Tím pádem nestihl hotelovou snídani, která byla podávána až po jeho odchodu 
z hotelu.
Je v tomto případě, kdy je snídaně zajištěna v rámci ubytování, ale zaměstnanec ji z výše uvedeného důvodu 
nekonzumuje, kráceno stravné?

Odpověď

K předloženému problému je třeba uvést, že v daném případě je nutno krátit stravné. Je tomu tak proto, že zaměstnanec 
je povinen, pokud ví, že bude muset odejít z hotelu, kde je ubytován v den odjezdu v brzkých ranních hodinách a nemůže 
tedy vyčerpat snídani, se s hotelem večer před odjezdem dohodnout na poskytnutí balíčku (za předmětnou snídani). 
Zaměstnanec se podle situace uvedené v dotazu na předmětné náhradě s hotelem nedohodl, a proto mu stravné musí být 
kráceno. Zákon v těchto případech předpokládá, že snídaně byla čerpána.

AKTUALIZUJEME PRO VÁS PŘEHLEDY
ucetni-portal.cz/prehledy/  |  SOUČÁST BALÍČKU GOLD

19. 12. 2022

Dotaz – krácení stravného za nevyužitou snídani
JUDr. Marie Salačová

https://www.ucetni-portal.cz/prehledy/
https://www.ucetni-portal.cz/balicky/17/
https://www.ucetni-portal.cz/prehledy/
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88
hodin výuky

5  
špičkových lektorů

11
dnů

Ihned k dispozici – záznam tzv. „navždy“
unikátní 11denní vzdělávací program | 4. ročník

S minutami v popisku pro snadné vyhledávání / s bodíky přímo ve videu / na VIMEO.   
Také jste někdy hledali, co bylo řečeno, a našli jste až v posledních pěti minutách poslední části? 
Náš nástroj je velmi nápomocný. 

MZDOVÝ SPECIALISTA
ONLINE 2022

Jeden kurz, a víte vše.

PŘIPRAVENO KE STUDIU!

Získejte podporu pro svoji každodenní práci mzdové účetní –  
88 hodin inspirace, vychytávek a příkladů. 

»  mzdová problematika od základů až po složitější případy

»  výpočty komplexních příkladů

»  vhodné i pro daňové poradce a auditory

ONLINE PŘÍSTUP 24/7 // VRACEJTE SE // OPAKUJTE // PROCVIČUJTE

ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/2022/

„Mzdový specialista je komplexní vzdělávací program 
pro mzdové účetní. Velkou výhodu vidím v dostupných 
záznamech, ke kterým se můžu vracet kdy chci 
a kolikrát chci.“

Lenka Vochozková,
účetní

https://www.ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/2022/
https://www.ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/2022/
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Webinář: Výhodnost ročního vyúčtování  
u zaměstnance versus podání  
daňového přiznání 
Olga Krchovová
Pěva Čouková
7. 4. 2022

1 h 38 min

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

MZDOVÝ MĚSÍČNÍK ÚČETNÍHO PORTÁLU www.ucetni-portal.cz
Číslo 12/2022 | Vydáno 30. 12. 2022 v Bohuňovicích. 
Vydavatel: Účetní Portál a.s., V Drahách 39, 783 14 Bohuňovice | IČ 053 14 674

MÁTE OTÁZKY? ZEPTEJTE SE NÁS

Infolinka: +420 730 585 423 | +420 731 604 979 
E-mail: podpora@ucetni-portal.cz

WEBINÁŘE – NAŠE PODPORA SVĚTU DAŇAŘŮ A ÚČTAŘŮ
ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop

Webináře zdarma v den konání pro všechny. 
Chcete záznam? Je k dispozici členům GOLD a ALL IN.

Webinář: Děti v daních 

Milan Lošťák
Pěva Čouková
7. 10. 2022

1 h 41 min

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Webinář: Jak načasovat odchod do důchodu,  
problematika výchovného 

Tomáš Stejskal
Pěva Čouková
15. 11. 2022

1 h 48 min

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Webinář: Exekuce s Olgou Krchovovou 

Olga Krchovová
Pěva Čouková
25. 10. 2022

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

1 h 38 min

Webinář: Mzdový specialista 2022 končí  
aneb večer s Olgou Krchovovou 

Olga Krchovová
Pěva Čouková
26. 5. 20221 h 48 min

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

https://www.ucetni-portal.cz/webinar-vyhodnost-rocniho-vyuctovani-u-zamestnance-versus-podani-danoveho-priznani-07-04-2022-19-00-256-V.html
http://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop
https://www.ucetni-portal.cz/balicky/17/
https://www.ucetni-portal.cz/balicky/21/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-deti-v-danich-patek-7-10-2022-19-00-272-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-jak-nacasovat-odchod-do-duchodu-problematika-vychovneho-utery-15-11-2022-19-00-269-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/mzdove-novinky-utery-25-10-2022-19-00-273-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-mzdovy-specialista-2022-konci-aneb-vecer-s-olgou-krchovovou-26-5-2022-19-00-263-V.html

