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MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR A NEZISKOVÉ 
ORGANIZACE
VÍCE UVNITŘ

https://specialista-verejnasprava.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#
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Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

zvyk je železná košile.
Veřejná správa hospodaří podle rozpočtu, roky tak hospodařila a roky tak jistě i bude hospodařit. Podle 
rozpočtu, který je rozdělený účelově a druhově na položky a paragrafy. Vše má svůj řád, některé příjmy mají jen 
položky, některé příjmy mají jak příjmy, tak výdaje.
Je to, jako byste si představili dokonalé cash flow, které máte účelově a věcně rozřazeno. 
V podstatě jako daňovou evidenci, peněžní deník…
Dokonce si v rozpočtu mohou sledovat i akce. Obvykle ORG nebo ORJ.
Je možné hospodařit podle dokonalého cash flow? Co myslíte?
Nebo je nutné zavádět všem nám známé účetnictví s rozvahou a výkazem zisku a ztráty?
Zvyk je železná košile.
Na obcích nejsou zvyknuti sledovat svoje výsledky podle středisek, zakázek, činností, byť je k tomu některé 
zákony vyzývají. Stále „milují“ rozpočet.
A mají naprosto dokonale digitalizováno elektronické schvalování. Jak jinak než na rozpočet.
Tak ano, mají dnes účetnictví, ale pozornost je stále u rozpočtu…
Málokdo z veřejného sektoru umí vysvětlit, proč je hospodářský výsledek takový, jaký je, a zda je správně 
časové rozlišení.
Málokdo umí vysvětlit rozdíl mezi schvalováním závěrečného účtu – výsledku rozpočtu a schvalováním účetní 
závěrky.
Tak jsme to všechno zdokonalili.
Snad se v tom zastupitelé vyznají. Nebo že by na tom až tak nezáleželo?
Kdo ví?
V každém případě mám velmi ráda zakázky veřejného sektoru. Jsou jiné než zakázky podnikatelské. 
A budeme věřit, že ona konsolidace státu, kam patří i všechny obce a jejich zřízené a založené organizace, je 
nám všem potřebná.

Krásné dny s přípravou rozpočtu na rok 2022.

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

»  Kola se točí… 
»  Jedeme dál… 
»  Spolu to zvládneme… 
»  Jsme optimističtí… 
»  Nevzdáváme se…

ÚVODNÍ SLOVO

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

Citát:

Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne.
Lucius Anneaeus Seneca

Články

strany 5–7
Doplňková činnost – hostinská činnost  
– zaměřeno na příspěvkové organizace
Autor: Bc. Lenka Vídeňská

2. 12. 2021

strany 28–33
Kdy lze poskytnout vyšší odstupné ve veřejné 
správě?
Autor: JUDr. Ladislav Jouza

13. 11. 2021

strany 24–27
Není spis jako spis aneb kdy se použije správní řád
Autor: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

4. 10. 2021

strany 8–18
Rozpočet pro územní samosprávné celky
Autor: ing. Pěva Čouková

30. 12. 2020

strany 19–22

Příklad – příspěvkové organizace  
Investiční transfer u příjemce
Varianta: Účtování o záloze s vypořádáním v roce 
zařazení majetku do užívání – chyba odhadu zvýšení
Autor: ing. Pěva Čouková

2. 12. 2021
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Ve sbírce zákonů vyšla vyhláška o rozpočtové skladbě č. 412/2021 Sb.

Vyhlášku č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, kterou se stanoví rozpočtová skladba, která se uplatňuje mj. ve státním 
rozpočtu či v rozpočtech obcí a krajů, naleznete v příloze aktuality nebo zde https://bit.ly/3xOXdza.

Metodický pokyn CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních 
kontrol pro rok 2019 a dále Studijní příručka Práva a odpovědnost zastupitelů při 
nakládání s majetkem obce

Metodický pokyn obsahuje základní informace o roční zprávě o výsledcích finančních kontrol podle ustanovení § 22 
odst. 1 zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a zároveň slouží k upřesnění ustanovení § 33a vyhlášky č. 416/2004 Sb. 
Metodický pokyn je určen všem orgánům veřejné správy.

Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných 
celků a dobrovolných svazků obcí

Výbor pro veřejný sektor Komory auditorů ČR připravil aktualizovanou metodickou pomůcku pro přezkoumání hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Nově jsou zařazeny kapitoly týkající se aplikace mezinárodních 
standardů auditu ISA, spisu auditora k přezkoumání hospodaření a zjištění z kontroly kvality.

Vysvětlení sazby DPH v případě „komunálního odpadu“

Dne 12. 2. 2021 jsme přinesli Informaci GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2021 – výklad pojmu komunální odpad pro účely 
DPH. Svaz měst a obcí se obrátil na GFŘ s dotazem na dovysvětlení. Pokračování zde (https://bit.ly/31oLEC).

Sborník stanovisek ombudsmana z oblasti školství poslouží nejen vedení škol 
nebo úředníkům a pedagogům, ale i rodičům a žákům

Sborník, který naleznete v příloze, je určený především ředitelům a ředitelkám škol, pracovníkům školských odborů krajů 
a obcí a odborné pedagogické veřejnosti. Zdrojem informací může být i pro Ministerstvo školství, Českou školní inspekci 
a další státní instituce aktivní v této oblasti.

Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021 – 3. část

Zveřejňujeme závěrečnou, a to 3. část vzorů rozhodnutí určených pro správu místních poplatků.

Metodický pokyn CHJ č. 21 – Směrnice o finanční kontrole (pro orgány veřejné správy)

Jedná se o doporučující vzor směrnice o finanční kontrole, který si klade za cíl usnadnit vedoucím orgánu veřejné správy 
nastavení systému finanční kontroly uvnitř orgánu veřejné správy.

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

1. 12. 2021

18. 11. 2021

10. 11. 2021

6. 10. 2021

27. 9. 2021

23. 9. 2021

14. 9. 2021

https://www.ucetni-portal.cz/ve-sbirce-zakonu-vysla-vyhlaska-o-rozpoctove-skladbe-c-412-2021-sb-6444-a.html
https://bit.ly/3xOXdza
https://www.ucetni-portal.cz/metodicky-pokyn-chj-c-8-nalezitosti-rocni-zpravy-o-vysledcich-financnich-kontrol-pro-rok-2019-a-dale-6415-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/metodicky-pokyn-chj-c-8-nalezitosti-rocni-zpravy-o-vysledcich-financnich-kontrol-pro-rok-2019-a-dale-6415-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/metodicky-pokyn-chj-c-8-nalezitosti-rocni-zpravy-o-vysledcich-financnich-kontrol-pro-rok-2019-a-dale-6415-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/metodicka-pomucka-pro-prezkoumani-hospodareni-uzemnich-samospravnych-celku-a-dobrovolnych-svazku-obci-6395-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/metodicka-pomucka-pro-prezkoumani-hospodareni-uzemnich-samospravnych-celku-a-dobrovolnych-svazku-obci-6395-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vysvetleni-sazby-dph-v-pripade-komunalniho-odpadu-6312-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vysvetleni-sazby-dph-v-pripade-komunalniho-odpadu-6312-a.html
https://bit.ly/31oLECI
https://www.ucetni-portal.cz/sbornik-stanovisek-ombudsmana-z-oblasti-skolstvi-poslouzi-nejen-vedeni-skol-nebo-urednikum-a-pedagogum-ale-i-rodicum-a-zakum-6288-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/sbornik-stanovisek-ombudsmana-z-oblasti-skolstvi-poslouzi-nejen-vedeni-skol-nebo-urednikum-a-pedagogum-ale-i-rodicum-a-zakum-6288-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vzory-rozhodnuti-urcenych-pro-spravu-mistnich-poplatku-platne-od-1-1-2021-3-cast-6281-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/metodicky-pokyn-chj-c-21-smernice-o-financni-kontrole-pro-organy-verejne-spravy-6255-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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SPECIALISTA PRO 
VEŘEJNOU SPRÁVU

ONLINE / 10 DNŮ 

ÚČTUJETE NA OBCI? TAK TOHLE JE OPRAVDU TŘEBA MÍT! 
NAPROSTO JEDINEČNÝ ONLINE SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU!

Proč?

 1  Tápete? Teď už nebudete!

 2  Jste si opravdu jistí? S námi v zádech budete vždy! GARANTUJEME!

 3  Komplexní vzdělávání krok za krokem, které pochopí každý! Jinak vracíme peníze!

LEKTOR
Pěva Čouková

auditorka
daňová poradkyně

členka sekce neziskových osob KDP ČR ®
majitelka účetní a daňové 

kanceláře Oswald a.s.®
zakladatelka a   Účetního Portálu®
členka Výkonného výboru KA ČR ®

DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

www.specialista-verejnasprava.cz

IHNED K DISPOZICI

Akreditováno MV ČR jako e-learning. Záznam programu z 31. 10. 2019 – 13. 2. 2020

#závěrečný účet   #účtování   #účetní závěrka   #rozpočet    
#přiznání k dani z příjmů právnických osob   #kontroly účetnictví    

#vnitřní směrnice   #FIN 2-12 M   #transfery   #inventarizace   #majetek
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Kdy lze poskytnout vyšší  
odstupné ve veřejné správě?
Autor: JUDr. Ladislav Jouza

Úvod

Ze zaměstnavatelů, kteří působí v oblasti veřejné správy, mají z hlediska poskytování odstupného po skončení pracovního 
poměru zvláštní postavení územní samosprávné celky (dále „ÚSC“). Úředníci v ÚSC mohou dostat odstupné podle zákona 
č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, (dále jen „ZP“ či „zákoník práce“) a k tomu ještě zvláštní odstupné podle zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků, (dále jen „zákon č. 312/2002 Sb.“ či „zákon“).

Dvě kategorie zaměstnanců

Přitom je nutno vzít z pracovněprávního hlediska v úvahu, že v ÚSC působí dvě kategorie zaměstnanců: úředníci a ostatní 
zaměstnanci. Za úředníky se podle § 2 odst. 4 zákona považují zaměstnanci ÚSC podílející se na výkonu správních činností 
a  jsou zařazeni do obecního nebo městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně 
členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního 
města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy.

Práva úředníků

Pracovní a platová práva úředníků ÚSC upravuje ZP podpůrně (subsidiárně). Jeho ustanovení se použijí jen v případech, 
pokud zvláštní zákon, kterým je zákon č. 312/2002 Sb., nestanoví jinak. ZP má tedy v pracovněprávních vztazích úředníků 
podpůrnou platnost. Pokud zákon neupravuje specificky některé nároky úředníků, platí obecně ZP. Pracovněprávní vztahy 
úředníků se tedy řídí ZP zejména v oblasti dovolené, skončení pracovního poměru, obsahu pracovních smluv, pracovní doby 
apod. 

Ostatní zaměstnanci

Za ostatní zaměstnance se považují ti, kteří nevykonávají v územních celcích správní činnosti (např. práce obslužné, 
servisní apod.), a nejsou tedy úředníky. Jejich práva a povinnosti v pracovněprávních otázkách se řídí pouze ZP, a nikoliv 
zákonem č. 312/2002 Sb. Působnost ZP se vztahuje i na starosty. U nich se uplatní § 5 odst. 1 a 2 ZP, podle něhož je-li veřejná 
funkce vykonávána v pracovním poměru, řídí se tento pracovní poměr ZP.

Úprava podle zákoníku práce

Úředníci ÚSC mají nárok na odstupné podle § 67 ZP, na další odstupné podle zákona č. 312/2002 Sb., případně mohou dostat 
smluvní odstupné. 

1

2

3

4

5

Kterými právními předpisy jsou upravena práva a povinnosti úředníků ÚSC v pracovněprávních otázkách? A čím se řídit 
v případě jejich kolegů – neúředníků nebo třeba starostů? Kdo a kdy má nárok na odstupné a v jaké výši? Mohou odstupné 
„nad rámec zákona“ poskytovat i ÚSC? Tyto i další otázky nám zodpoví pan Ladislav Jouza v následujícím článku.

Jana

Kdy lze poskytnout vyšší odstupné ve veřejné správě?
JUDr. Ladislav Jouza

3. 11. 2021

https://www.codexisuno.cz/bR9?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bR9?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bRb?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bRb?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bRc?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bRb?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bR9?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bR9?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bR9?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bR9?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bRb?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bR9?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bRd?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bRe?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bR9?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bRf?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bRb?lang=cs
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Odstupné představuje jednorázový příspěvek uvolňovanému zaměstnanci, kterým se neřeší jeho zabezpečení v době 
po uvolnění, ale jde o určitou formu odškodnění za ztrátu zaměstnání bez vlastního zavinění. Není vůbec rozhodné, zda 
uvolňovaný zaměstnanec nastoupí po skončení pracovního poměru do nového zaměstnání, zda začne soukromě podnikat 
nebo zda odejde do starobního důchodu.

Na odstupné mají podle § 67 ZP nárok všichni zaměstnanci, u nichž dochází při organizačních změnách k rozvázání 
pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až d) ZP nebo dohodou 
z týchž důvodů. Dohoda o skončení pracovního poměru musí být uzavírána písemně. Je vhodné, aby v ní byly uvedeny 
důvody, které vedly ke skončení pracovního poměru. I v případě, že v dohodě není např. uveden důvod skončení pracovního 
poměru pro nadbytečnost (jiné organizační změny), má zaměstnanec nárok na odstupné. Tento důvod může být prokázán 
jiným způsobem.

Rozdílná výše odstupného

Odstupné po skončení pracovního poměru je v § 67 ZP diferencováno. Přísluší zaměstnanci při délce zaměstnání 
u zaměstnavatele následovně:

 méně než 1 rok = 1 průměrný měsíční výdělek,
 alespoň 1 rok a méně než 2 roky = 2 průměrné měsíční výdělky,
 alespoň 2 roky = 3 průměrné měsíční výdělky.

Uvedené hranice nároku na odstupné jsou stanoveny jako minimální, zaměstnavatel může poskytnout více.

Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, 
pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců.

Např. zaměstnanec skončil pracovní poměr 31. ledna a k témuž zaměstnavateli nastoupí opětovně do pracovního poměru do 
31. 7. Doba předchozího pracovního poměru u tohoto zaměstnavatele se mu bude pro účely odstupného započítávat.

6

SLEDUJTE  
PLÁN AKCÍ 

NA ÚČETNÍM  
PORTÁLU

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

Kdy lze poskytnout vyšší odstupné ve veřejné správě?
JUDr. Ladislav Jouza

https://www.codexisuno.cz/bRf?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bRg?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bRh?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/plan-akci/
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Zdravotní důvody

Nárok na odstupné vzniká také v případě skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele, nesmí-li 
zaměstnanec podle lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání 
nebo pro ohrožení touto nemocí nebo pro dosažení nejvyšší přípustné expozice. Jedná se nejméně o dvanáctinásobek 
průměrného výdělku zaměstnance. Jestliže se zaměstnavatel své odpovědnosti v případě pracovního úrazu nebo 
nemoci z povolání zprostí, odstupné zaměstnanci nepřísluší. 

Odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu 
určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě 
odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

Náhrada mzdy při okamžitém zrušení pracovního poměru

„Zvláštní odstupné“, které ZP označuje jako náhradu mzdy, náleží zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr podle 
§ 56 ZP. Náhrada mzdy („odstupné“) je ve výši průměrné mzdy nebo platu za dobu, která odpovídá délce výpovědní 
doby (zpravidla dva měsíce).

Jde o situace, kdy zaměstnanec předložil lékařský posudek, že nemůže bez vážného ohrožení zdraví konat dosavadní práci 
a zaměstnav tel jej do 15 dnů od předložení tohoto posudku nepřevedl na jinou vhodnou práci. Lékařský posudek musí být 
formulován jako zákaz konkrétní práce, pouhé lékařské doporučení pro okamžité zrušení pracovního poměru nepostačuje.

Rovněž v případě, že zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo náhradu mzdy, a to do 15 dnů ode dne, kdy je mzda 
splatná, může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr. 

Např. u zaměstnavatele je výplatní termín desátý den v měsíci. Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr do 15 dnů po 
splatnosti mzdy. To je poslední den v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat. 

V tomto případě se může zaměstnanec obrátit na příslušný úřad práce a postupovat podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně 
zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. V případě, že je nebo byl podán na zaměstnavatele návrh na 
konkursní řízení, může zaměstnanci za určitých podmínek vyplatit mzdu úřad práce.

Další odstupné 

U úředníků, u nichž dojde k rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany ÚSC z důvodů uvedených v § 52 písm .a) až c) 
ZP (organizační důvody) nebo dohodou z týchž důvodů, se vedle odstupného, které jim náleží podle § 67 ZP zavedlo i další 
odstupné podle § 13 zákona č. 312/2002 Sb.

Úředník tedy může dostat při skončení pracovního poměru z organizačních důvodů:

  odstupné podle ZP (§ 67), které lze v kolektivní smlouvě, případně ve vnitřním předpisu, zvýšit o další násobky průměrného 
výdělku a

 další odstupné.

Výše dalšího odstupného může být u úředníka od dvojnásobku až po čtyřnásobek jeho průměrného měsíčního 
výdělku podle započitatelné praxe. Nezapočítává se doba dřívějšího tzv. vedlejšího pracovního poměru. Dvojnásobek 
průměrného výdělku je u nejméně 10 let trvání pracovního poměru, trojnásobek u 15 let a čtyřnásobek u 20 let trvání 
pracovního poměru.

Např. úředník, který vykonává správní činnosti v samosprávném celku od roku 2005 a bude končit v průběhu roku 2021 pracovní 
poměr dohodou z důvodů organizačních změn, dostane odstupné minimálně ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku 
podle zákona o úřednících. (Pracovní poměr trval více jak 15 let, ale méně než 20 let). Vedle toho dostane ještě odstupné podle ZP.
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Smluvní odstupné

Kromě odstupného, na něž vzniká právo přímo ze zákona, lze sjednat odstupné smluvní. Tato možnost vyplývá ze zásady 
ZP „co není zakázáno, je dovoleno“. Ustanovení § 67 ZP proto neomezuje poskytnutí odstupného jen na případy v něm 
uvedené. Smluvní odstupné lze tak sjednat nad rámec „zákonného“ odstupného (nad trojnásobek nebo dvanáctinásobek 
průměrného výdělku) nebo z jiných než zákonných důvodů.

Smluvní odstupné je možné upravit v kolektivní smlouvě, v individuální smlouvě (pracovní smlouva, dohoda o rozvázání 
pracovního poměru, manažerská smlouva), ve vnitřním předpisu. Je možné, aby zaměstnavatel sjednal se zaměstnancem 
např. poskytnutí odstupného při výpovědi z pracovního poměru podle § 52 písm. e) ZP nebo při dohodě o rozvázání 
pracovního poměru z vážných osobních důvodů na straně zaměstnance. Podmínkou je však vždy skončení pracovního 
poměru (výpovědí, okamžitým zrušením nebo dohodou) a respektování zákazu diskriminace a dodržování rovnosti 
v pracovněprávních vztazích.

Zaměstnavatel může se zaměstnancem sjednat i nižší odstupné, než je trojnásobek průměrného výdělku. Musí se ovšem 
jednat o důvody, které nejsou uvedeny v § 67 ZP, při nichž musí být vždy poskytnut nejméně jeden až trojnásobek 
průměrného výdělku podle délky trvání zaměstnání. Při skončení pracovního poměru z organizačních důvodů musí být 
odstupné nejméně ve výši trojnásobku průměrného výdělku při více jak dvouletém trvání pracovního poměru u stejného 
zaměstnavatele a při skončení ze zdravotních důvodů nejméně dvanáctinásobek průměrného výdělku. V tomto případě 
délka zaměstnání nerozhoduje. V ostatních případech může být odstupné nižší než je trojnásobek tohoto výdělku.

Zvýšení nemusí být odvozováno od průměrného výdělku, ale může být dáno např. pevnou částkou.

Vyšší odstupné nad dvojnásobek průměrného výdělku mohou poskytovat i tzv. nepodnikatelské subjekty, např. 
ÚSC, pokud mají tuto možnost sjednánu v kolektivní smlouvě nebo stanovenu ve vnitřním předpisu.

Např. v kolektivní smlouvě obce je uvedeno, že nevyužije-li zaměstnanec výpovědní dobu při výpovědi z důvodů organizačních 
změn a skončí-li pracovní poměr dohodou, obdrží za každý měsíc této doby jednonásobek průměrného výdělku.

Toto ujednání je v souladu s předpisy. Zaměstnavatel však vždy musí zohledňovat zásadu rovnosti a zákaz diskriminace.

Odstupné při odvolání z místa 

Jestliže je odvolán z vedoucího pracovního místa vedoucí zaměstnanec a zaměstnavatel pro něj nemá vhodné pracovní 
zařazení, stává se nadbytečným a může dostat výpověď podle § 52 písm. c) ZP. Nárok na odstupné však podle ustanovení 
§ 73a odst. 2 ZP nenáleží. To je jediná výjimka ze zásady, že nárok na odstupné vzniká při skončení pracovního poměru 
z důvodu organizačních změn. Jiná situace by nastala, jestliže je z vedoucí funkce odvolán z důvodu organizačních změn, 
např. zrušení vedoucí funkce či místa. Nárok na odstupné by vznikl.
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Odstupné se vrací

Pokud zaměstnanec po skončení pracovního poměru nastoupí opět do zaměstnání u dosavadního zaměstnavatele před 
uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného, je povinen 
zaměstnavateli vrátit odstupné nebo jeho poměrnou část. Tato poměrná část se stanoví podle počtu kalendářních dnů od 
nového nástupu do zaměstnání do uplynutí doby určené násobkem průměrných výdělků.

Např. zaměstnanec skončí pracovní poměr 31. 8. a dostane čtyřnásobek odstupného. Nastoupí-li do zaměstnání ke stejnému 
zaměstnavateli např. 1. 11., vrací dvojnásobek odstupného, neboť se k němu vrátil do zaměstnání o dva měsíce dříve. Pokud by 
dostal např. pětinásobek odstupného, nečekal by na uplynutí pěti měsíců a vrátil by se o tři měsíce dříve, musel by vracet trojnásobek 
průměrného výdělku. 

Zaměstnáním se rozumí nejen pracovní poměr, ale i dohoda o pracovní činnosti.

Vedle odstupného i odchodné 

Zaměstnavatel může sjednávat se zaměstnanci všechna práva, včetně peněžitých nároků, která nejsou zakázána. Znamená 
to, že může i pro případy propouštění z důvodů hospodářských problémů sjednávat další peněžitou výhodu – odchodné. ZP 
tento peněžitý nárok nevylučuje, jeho výše není omezena. Podmínky pro jeho poskytnutí může zaměstnavatel uvést ve svém  
opatření – vnitřním předpisu nebo je sjednat v kolektivní smlouvě, případně v dodatku k pracovní smlouvě.

Odstupné a úřad práce 

V personální praxi jsou časté případy, kdy zaměstnanec skončí pracovní poměr a zaměstnavatel mu neposkytne odstupné 
z důvodu platební neschopnosti. Potom se uplatní § 44b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Výše kompenzace se 
stanoví jako násobek doby, za kterou náleží odstupné, a 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku zaměstnance v 
posledním zaměstnání. Kompenzace se poskytne za dobu od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání do uplynutí 
doby, která se určí podle násobku průměrného výdělku, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného. Kompenzaci 
poskytne Úřad práce a musí mu ji nahradit zaměstnavatel.

Pravděpodobný výdělek pro odstupné

Velmi časté jsou případy, kdy žena po skončení rodičovské dovolené dostala výpověď z pracovního poměru z důvodu 
organizačních změn – nadbytečnost. Zaměstnavatelé neznají postup při zjišťování čistého průměrného výdělku, z něhož 
této zaměstnankyni vypočítat odstupné.

Jestliže zaměstnanec v příslušném kalendářním čtvrtletí neodpracoval alespoň 21 dnů, používá se místo průměrného 
výdělku pravděpodobný výdělek. Ten se zjistí z hrubé mzdy, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, 
případně z hrubé mzdy, které by zřejmě dosáhl.

Např. žena se vrátila z rodičovské dovolené a zaměstnavatel udělal organizační změnu. S touto zaměstnankyní skončil za měsíc 
pracovní poměr dohodou. Do skončení pracovního poměru žena neodpracovala 21 dnů. Pravděpodobný výdělek se zjistí z hrubé 
mzdy, které dosáhla od návratu do zaměstnání, nebo z předpokladu, jakého výdělku by dosáhla, kdyby pracovala. Přitom se 
přihlédne k její kvalifikaci a schopnostem.

Pravděpodobný výdělek lze stanovit několika různými způsoby. Jednak kalkulací ze základního mzdového tarifu zaměstnance 
a pravděpodobných odměn či prémií, jednak použitím průměrného výdělku jiných zaměstnanců, kteří vykonávají stejnou 
nebo obdobnou práci. Může se zjišťovat i z hrubé mzdy nebo platu, kterého by zřejmě dosáhl, kdyby pracoval. Základním 
požadavkem při určování pravděpodobného výdělku je soulad s dobrými mravy. Zaměstnanec by neměl být poškozen 
na výši svého průměrného výdělku jen z toho důvodu, že v rozhodném období neodpracoval 21 dnů.

Pokud by průměrný nebo pravděpodobný výdělek byl nižší v příslušném měsíci než minimální mzda, zvýší se průměrný 
nebo pravděpodobný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě.

Zjištěný průměrný výdělek v rozhodném období nelze v průběhu čtvrtletí, pro který je platný, měnit. A to ani při trvalé změně 
základní mzdy nebo změně odměňování z hodinové na mzdu měsíční nebo naopak, neboť to zákon nepřipouští.
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Pro výši odstupného je rozhodující průměrný měsíční výdělek. Ten se zjistí tak, že se průměrný hodinový výdělek zaměstnance 
vynásobí týdenní pracovní dobou zaměstnance a koeficientem 4,348, který vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících 
na 1 měsíc v průměrném roce.

Pozitivní diskriminace v odstupném

Pozitivní diskriminace v odstupném se může projevit i při sjednávání podmínek pro poskytnutí odstupného. 

Např. u městského úřadu pracují z převážné části ženy. Zaměstnavatel (město) chce na základě výhody (vyšší odstupné) přijímat 
zejména muže, aby zlepšil strukturu zaměstnanců.

Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 
(antidiskriminační zákon), rozvádí pojem pozitivní diskriminace. Jedná se o přípustnou formu rozdílného zacházení, kdy 
jsou např. zaměstnavateli uplatňována opatření k vyrovnání kvalifikace mezi zaměstnanci nebo k rovnoměrnému zastoupení 
v zaměstnávání mužů a žen. ZP v § 16 odst. 3 rovněž stanoví základní pravidla pro přijímání pozitivních opatření ve prospěch 
méně zastoupeného pohlaví. Zaměstnavatel může přijmout dočasné opatření poskytující zvláštní výhody pro usnadnění 
pracovního zapojení méně zastoupeného pohlaví nebo pro předcházení či kompenzaci nevýhod v jeho funkčním nebo 
jiném postupu. Z  tohoto důvodu zákon přímo stanoví, že toto dočasné opatření zaměstnavatele nelze považovat za 
diskriminaci. Proto v uvedeném příkladu se nejedná o diskriminaci.

Odvody pojistného z odstupného

Při stanovení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se vychází ze zákona č. 
589/1992 Sb, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V ustanovení § 5 tohoto 
zákona se uvádí, že do vyměřovacího základu, z něhož se zjišťuje výše pojistného, se nezapočítává např. odstupné a další 
odstupné, odchodné a odbytné poskytovaná na základě zvláštních předpisů. Těmito předpisy se rozumí zejména zákoník 
práce a zákon č. 312/2002 Sb., který upravuje zvláštní odstupné pro úředníky.

Podobné ustanovení má i zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, v § 3 odst. 2 písm. b).

Závěr

Poskytování odstupného je upraveno v § 67 ZP a jeho výše je závislá na délce zaměstnání u zaměstnavatele. Podle zákona 
č. 312/2002 Sb. náleží úředníkům v ÚSC další odstupné odstupňované podle délky zaměstnání v ÚSC.
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3 |   Zásady nezbytné pro správně vedené účetnictví obce a příspěvkové organizace, zásoby, 
opravné položky a rezervy | č. akreditace: AK/PV-253/2020

4 |   Rozpočet obce a rozpočtová opatření, rozpočtový výhled, výkaz FIN 2-12 M – chyby 
a omyly z pohledu účetní | č. akreditace: AK/PV-254/2020

5 |  Inventarizace a správná příprava na ni v návaznosti na povinnosti  
obce a příspěvkové organizace | č. akreditace: AK/PV-255/2020

6 |  Vnitropodnikové směrnice pro obce a příspěvkové organizace –  
sestavení, chyby a omyly | č. akreditace: AK/PV-256/2020

7 |  Předkládání FIN 2-12 M a nezbytné kontroly a vazby na účetnictví očima  
auditora | č. akreditace: AK/PV-257/2020

8 | Účetní závěrka, její schvalování a vše nezbytné | č. akreditace: AK/PV-258/2020
9 | Závěrečný účet aneb jak kvalitně jej sestavit | č. akreditace: AK/PV-259/2020
10 |   Daňové přiznání k dani z příjmů pro obce a příspěvkové organizace | č. akreditace:  

AK/PV-260/2020

MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor

https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#


MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

VELKÁ NABÍDKA »»» 2 X 6 ONLINE SEMINÁŘŮ
Ihned k dispozici | záznam tzv. navěky 
Natočeno v 1. pololetí 2021 | každý seminář v rozsahu 6 vyučovacích hodin

 ONLINE BALÍČEK  č. 1 –  Obce a příspěvkové organizace – DPH včetně novinek, 
účetní a dańová závěrka, chyby a omyly u majteku 
z pohledu účetnictví, daní a DPH, účtování dotací

 ing. Simona Pacáková 
 ing. Bc. Lenka  Zábojová 

+

ONLINE BALÍČEK  č. 2 –  Obce, DSO, příspěvkové organizace, spolky , ústav, 
církve a další neziskové organizace od A do Z 

ing. Pavel Lampa

Chcete vědět více? Podívejte se sem (https://bit.ly/3dhrz40).

MAXI NABÍDKA »»» MALÁ + STŘEDNÍ + VELKÁ 
   NABÍDKA JEŠTĚ VÝHODNĚJI
Chcete naplnit zákony a vzdělávat se efektivně?

Tato nabídka zahrnuje:

1.    Knihy 

• Účetnictví pro veřejnou správu – teorie pro obce, DSO a příspěvkové organizace +
• Účetnictví – vyřešené příklady 2021 – obce, dobrovolné svazky obcí NEBO 
• Účetnictví – vyřešené příklady 2021 – příspěvkové organizace

2. Online program Specialista pro veřejnou správu

3.  Balíčky online seminářů (2 x 6 online seminářů) 

•  Obce a příspěvkové organizace – DPH včetně novinek, účetní a dańová závěrka, 
chyby a omyly u majteku z pohledu účetnictví, daní a DPH, účtování dotací + 

•  Obce, DSO, příspěvkové organizace, spolky , ústav, církve a další neziskové 
organizace od A do Z

»»  NABÍDKA JE DOČASNÁ – NENECHTE SI UJÍT  ««
VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE:

MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor

https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#
https://bit.ly/3dhrz40
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#
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ucetni-portal.cz/videa/eshop

1 h 12 min

Účetní a daňová závěrka – komplikované 
problémy příspěvkových organizací
ing. Simona Pacáková
Ing. Pěva Čouková

12. 12. 2019

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDVIDEOSEMINÁŘ

2 h 00 min

Účetní závěrka subjektů  
z veřejného sektoru
ing. Simona Pacáková
ing. Pěva Čouková

12. 12. 2019

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDWEBINÁŘ

1 h 39 min

Zákon o finanční kontrole  
a interní audit ve veřejné sféře
ing. Simona Pacáková
ing. Pěva Čouková

20. 5. 2019

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDVIDEOSEMINÁŘ

1 h 46 min

DPH s paní Olgou v otázkách

ing. Mgr. Olga Hochmannová
ing. Pěva Čouková

1. 4. 2021

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDWEBINÁŘ

ucetni-portal.cz/videa/

WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU

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/videoseminar-ucetni-a-danova-zaverka-2019-komplikovane-ucetni-a-danove-problemy-prispevkovych-organizaci-natoceno-12-12-2019-146-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ucetni-zaverka-2019-subjektu-z-verejneho-sektoru-12-12-2019-139-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videoseminar-b-za-kon-o-financni-kontrole-a-interni-audit-ve-verejne-sfe-re-b-20-5-2019-119-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-s-pani-olgou-v-otazkach-ctvrtek-1-4-2021-19-00-217-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/videa/

