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Změny v právních předpisech

Vyhláška o předpokládaných 
počtech pedagogických pracovníků 
a jejich platovém zařazení
Vyhláška č. 161/2018 Sb., o předkládání 
údajů o předpokládaných počtech pedago-
gických pracovníků a jejich platovém zařa-
zení, vyšla v částce 83/2018 Sb., rozeslané 
dne 9. 8. 2018, s účinností od 1. 9. 2018.

Změna vyhlášky o peněžních 
náležitostech žáků vojenských 
středních škol
Vyhláška č. 155/2018 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních 
a peněžních náležitostech žáků vojenských 
středních škol, ve znění pozdějších před-
pisů, vyšla v částce 81/2018 Sb., rozeslané 
dne 9. 8. 2018, s účinností od 1. 9. 2018.

Sdělení MPSV o uložení Dodatku  
č. 1 ke KSVS
Sdělení Ministerstva práce a sociálních 
věcí č. 48/2018 Sb., o uložení Dodatku  
č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, 
vyšlo v částce 77/2018 Sb., rozeslané dne 
26. 7. 2018, s účinností od 26. 7. 2018.

Změna nařízení vlády o soustavě 
oborů vzdělání
Nařízení vlády č. 144/2018 Sb., kterým se 
mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o sou-
stavě oborů vzdělání v základním, střed-
ním a vyšším odborném vzdělávání, ve 
znění pozdějších předpisů, vyšlo v částce 
76/2018 Sb., rozeslané dne 26. 7. 2018, 
s účinností od 10. 8. 2018.

Změna vyhlášky o podrobnostech 
úřednické zkoušky
Vyhláška č. 124/2018 Sb., kterou se mění vy
hláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřed
nické zkoušky, vyšla v částce 62/2018 Sb., 

rozeslané dne 22. 6. 2018, s účinností od  
1. 8. 2018.

Stanovení maximálního počtu 
hodin výuky financovaného  
ze státního rozpočtu
Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stano-
vení maximálního počtu hodin výuky finan-
covaného ze státního rozpočtu pro základní 
školu, střední školu a konzervatoř zřizova-
nou krajem, obcí nebo svazkem obcí, vyšlo 
v částce 61/2018 Sb., rozeslané dne 21. 6. 
2018, s účinností od 1. 9. 2018.

Změna advokátního tarifu
Vyhláška č. 121/2018 Sb., kterou se mění 
vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/ 
/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhra-
dách advokátů za poskytování právních 
služeb (advokátní tarif), ve znění pozděj-
ších předpisů, vyšla v částce 59/2018 Sb., 
rozeslané dne 21. 6. 2018, s účinností od  
1. 7. 2018.

Vyhláška o stanovení formulářů 
žádosti o určení advokáta
Vyhláška č. 120/2018 Sb., a formuláře pod-
nětu k poskytnutí jednorázové právní po-
rady, vyšla v částce 59/2018 Sb., rozeslané 
dne 21. 6. 2018, s účinností od 1. 7. 2018.

Změna vyhlášky o zkouškách 
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
Vyhláška č. 118/2018 Sb., kterou se mění 
vy hláška č. 188/2009 Sb., o atestační 
zkouš ce, aprobační zkoušce a závěrečné 
zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu 
ověření znalosti českého jazyka pohovo-
rem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 
(o zkouškách lékařů, zubních lékařů a far-
maceutů), vyšla v částce 58/2018 Sb., ro-
zeslané dne 21. 6. 2018, s účinností od  
21. 6. 2018.
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Postavení zaměstnance – rodiče v pracovněprávních 
vztazích
JUDr. Věra Hrouzková

Při posuzování právního postavení zaměstnance – rodiče v pracovněprávních vzta-
zích je třeba brát na zřetel nejen zaměstnankyně, ale i zaměstnance – muže. Nejedná 
se přitom pouze o často probíranou pracovní dobu či vysílání na pracovní cesty, ale 
o celou řadu dalších souvislostí. Zároveň je třeba mít na paměti věk dítěte, o které 
zaměstnanec pečuje, a to v tom smyslu, že pokud budeme hovořit například o dítěti 
do jednoho roku jeho věku, jedná se zároveň o dítě mladší osmi let, deseti let, pat-
nácti let apod. S ohledem na uvedené a pro určité zjednodušení se budeme zvolené 
problematice věnovat od nejnižšího možného věku dítěte, konkrétně začneme na-
rozením dítěte.

Pracovní volno při narození dítěte
Pracovní volno při narození dítěte upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým 
se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, a to tak, že 
pracovní volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu s náhradou mzdy nebo platu 
k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět a bez náhrady 
mzdy nebo platu k účasti při porodu manželky (družky).

Zákaz výpovědi a okamžitého zrušení pracovního poměru během mateřské 
a rodičovské dovolené

Jednotlivé případy zákazu výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnava-
tele, tedy ochranné doby, jsou zakotveny v ustanovení § 53 zákoníku práce (zákon 
č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákoník práce“). Podle 
odst. 1 písm. d) citovaného ustanovení pro zaměstnavatele platí zákaz dát výpověď 
zaměstnankyni na mateřské dovolené a zaměstnankyni či zaměstnanci na rodičov-
ské dovolené. Tento zákaz však neplatí absolutně, resp. je třeba věnovat pozornost 
následujícímu ustanovení, tj. § 54, v němž se uvádí, v kterých případech zákaz 
výpovědi neplatí. Zjednodušeně:
– § 52 zákoníku práce vyjmenovává důvody, pro které je možné dát zaměstnanci 

výpověď (= výpověď ano),
– § 53 stanoví jednotlivé případy, v nichž platí zákaz výpovědi (= výpověď ne),
– § 54 věta před středníkem stanoví případy, v nichž se zákaz výpovědi neuplatní 

(= výpověď zpět ano),
– § 54 věta za středníkem uvozená slovy „to neplatí“ či „pokud nejde“ chránící 

vyjmenované zaměstnance (= výpověď zpět ne).
Pro jednotlivé výpovědní důvody pak platí následující režim. Pro výpovědní důvod 
podle ustanovení § 52 písm. a) zákoníku práce, tj. rušíli se zaměstnavatel nebo 
jeho část, je možné dát výpověď zaměstnankyni na mateřské dovolené, zaměst-
nankyni na rodičovské dovolené a dále zaměstnanci na rodičovské dovolené (bez 
ohledu na to, v jakém rozsahu ji čerpá).

JUDr. Věra Hrouzková je vysokoškolským pedagogem a jednatelem společnosti HR Consult s.r.o.
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Pro výpovědní důvod podle ustanovení § 52 písm. b), tj. přemisťujeli se zaměstna-
vatel nebo jeho část, je možné dát výpověď zaměstnankyni na rodičovské dovolené 
a dále zaměstnanci, který čerpá rodičovskou dovolenou nad rámec doby, po kterou 
je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou (nikoliv zaměstnankyni 
na mateřské dovolené a zaměstnanci, který čerpá rodičovskou dovolenou po dobu, 
po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou).
Pro výpovědní důvod podle ustanovení § 52 písm. c) až f) není možné dát výpověď 
zaměstnankyni na mateřské či rodičovské dovolené, ani zaměstnanci na rodičov-
ské dovolené (bez ohledu na to, v jakém rozsahu ji čerpá).
U výpovědního důvodu podle ustanovení § 52 g) je třeba rozlišit, zda se jedná 
o důvod, pro který zaměstnavatel může zrušit pracovní poměr okamžitě, či o dů-
vod spočívající v jiném porušení povinnosti. Výpověď z důvodu, pro který je 
možné zrušit pracovní poměr okamžitě (srovnej ustanovení § 55 zákoníku práce), 
je možné dát zaměstnankyni na rodičovské dovolené a zaměstnanci, který čerpá 
rodičovskou dovolenou nad rámec doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna 
čerpat mateřskou dovolenou (nikoliv zaměstnankyni na mateřské dovolené a za-
městnanci, který čerpá rodičovskou dovolenou po dobu, po kterou je zaměstnan-
kyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou).
Jednáli se o jiné porušení povinnosti (jiným porušením povinnosti je třeba rozumět 
závažné porušení povinnosti či soustavné méně závažné porušování povinnosti), 
výpověď není možná zaměstnankyni na mateřské či rodičovské dovolené, ani za-
městnanci na rodičovské dovolené (bez ohledu na to, v jakém rozsahu ji čerpá).
Pro výpovědní důvod podle ustanovení § 52 písm. h), tj. pro porušení jiné povin-
nosti podle ustanovení § 301a zvlášť hrubým způsobem, výpověď není možná za-
městnankyni na mateřské či rodičovské dovolené, ani zaměstnanci na rodičovské 
dovolené (bez ohledu na to, v jakém rozsahu ji čerpá).
Jeli u zaměstnankyně zmíněno čerpání mateřské a rodičovské dovolené, pak 
nelze opomenout, že zaměstnankyně mnohdy žádá zaměstnavatele o čerpání 
dovolené tak, aby tato dovolená bezprostředně navazovala na její mateřskou do-
volenou. Pro úplnost uvádíme, že pokud zaměstnankyně takto dovolenou čerpá, 
není chráněna zákazem výpovědi, neboť mateřskou dovolenou již nečerpá a ro-
dičovskou dovolenou ještě čerpat nezačala, tudíž se u ní zákaz výpovědi neuplatní. 
Uplatnilo by se však pravidlo podle ustanovení § 53 odst. 2 zákoníku práce, podle 
něhož platí, že bylali dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby 
tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do 
výpovědní doby nezapočítává a pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbýva-
jící části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí 
zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.
Zaměstnankyně na mateřské dovolené a zaměstnankyně a zaměstnanec na rodi-
čovské (bez ohledu na délku jejího čerpání) jsou chráněni i zákazem okamžitého 
zrušení pracovního poměru (srovnej ustanovení § 55 odst. 2 zákoníku práce).

Limity pro kojící zaměstnankyně a matky do devátého měsíce po porodu
Zaměstnavatel má podle ustanovení § 41 odst. 1 písm. g) zákoníku práce povinnost 
převést na jinou práci zaměstnankyni, která kojí, a zaměstnankynimatku do konce 
devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci, jestliže o to zaměstnankyně 
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požádá. Nemusí se nutně jednat o jiný druh práce, než který byl se zaměstnankyní 
sjednán, ale o jiný režim výkonu práce původně sjednané (výkon původně sjedna-
ného druhu práce pouze v denní době apod.).
Pro zaměstnavatele rovněž platí zákaz zaměstnávat zaměstnankyni, která kojí, 
a zaměstnankynimatku do konce devátého měsíce po porodu pracemi, pro které 
nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé (srovnej ustanovení § 238 
odst. 2 zákoníku práce).

Přestávky ke kojení

Přestávky ke kojení jsou poskytovány zaměstnankyni, která kojí své dítě, a to v ná-
vaznosti na věk kojeného dítěte a na rozsah pracovního úvazku, který má zaměst-
nankyně se zaměstnavatelem sjednán. Zaměstnankyni, která pracuje po stano-
venou týdenní pracovní dobu, přísluší na každé dítě do konce 1 roku jeho věku 
2 půlhodinové přestávky a v dalších 3 měsících 1 půlhodinová přestávka za směnu. 
Pracujeli po kratší pracovní dobu, avšak alespoň polovinu týdenní pracovní doby, 
přísluší jí pouze 1 půlhodinová přestávka, a to na každé dítě do konce 1 roku jeho 
věku (srovnej ustanovení § 242 odst. 2 zákoníku práce).
Pokud jde o režim těchto přestávek, započítávají se do pracovní doby (stejně jako 
přestávky bezpečnostní) a přísluší za ně náhrada mzdy (platu) ve výši průměrného 
výdělku (na rozdíl od bezpečnostních přestávek, za které náleží mzda či plat).

Práce přesčas

Zatímco ohledně mladistvých zaměstnanců a těhotných zaměstnankyň platí ab-
solutní zákaz práce přesčas (absolutním zákazem rozumíme, že práci přesčas jim 
nelze nařídit, ani ji není možné s nimi dohodnout), zaměstnankyním a zaměstnan-
cům, kteří pečují o dítě mladší jednoho roku, je zakázáno práci přesčas nařídit 
(práci přesčas je však s nimi možné dohodnout).

Návrat zaměstnankyně z rodičovské dovolené

Jak známo, zaměstnavatel je povinen k prohloubení péče o dítě poskytnout za-
městnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská 
dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození 
dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne 
věku 3 let (srovnej ustanovení § 196 zákoníku práce). Obecně se má za to, že po-
kud zaměstnankyně (zaměstnanec) po skončení rodičovské dovolené do zaměst-
nání nenastoupí, porušuje tímto své zákonné povinnosti, přinejmenším povinnost 
podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvr-
žené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které jí vyplývají z pracovního 
poměru [srovnej ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákoníku práce].
Nenastoupení do zaměstnání ve věku 3 let (tehdy po skončení další mateřské do-
volené, která byla nahrazena rodičovskou dovolenou) řešil Nejvyšší soud ČR (srov-
nej rozhodnutí NS ČR spis. zn. 21 Cdo 4411/2007 ze dne 10. října 2008). Tehdy 
šlo zjednodušeně o to, že zaměstnankyně před skončením další mateřské dovo-
lené zaměstnavateli oznámila, že nemá kam umístit dítě, avšak o čerpání nepla-
ceného pracovního volna výslovně nepožádala, což zaměstnavatel vyhodnotil jako 
porušení pracovní kázně a dal jí z tohoto důvodu výpověď z pracovního poměru. 
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Nejvyšší soud ČR sice shledal, že zaměstnankyně po formálně právní stránce svoji 
povinnost porušila, avšak stalo se tak bez jejího zavinění (ať úmyslně či z nedba-
losti). Pro absenci zavinění byla výpověď uznána neplatnou.

Vysílání na pracovní cesty a přeložení zaměstnance
Podle ustanovení § 240 odst. 1 zákoníku práce platí, že zaměstnankyně a zaměst-
nanci pečující o děti do věku 8 let (a rovněž těhotné zaměstnankyně) smějí být 
vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen 
se svým souhlasem; přeložit je může zaměstnavatel jen na jejich žádost. Uve-
dený režim se vztahuje i na osamělou zaměstnankyni a osamělého zaměstnance, 
kteří pečují o dítě, dokud dítě nedosáhlo věku 15 let, jakož i pro zaměstnance, 
který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvlášt-
ního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby 
ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV 
(úplná závislost).
Osamělými se rozumějí neprovdané, ovdovělé nebo rozvedené ženy, svobodní, 
ovdovělí nebo rozvedení muži a ženy i muži osamělí z jiných vážných důvodů, ne-
žijíli s druhem, popřípadě s družkou nebo s partnerem (srovnej ustanovení § 350 
odst. 1 zákoníku práce).
Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnava-
telem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce s tím, že zaměstnava-
tel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na 
základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů 
vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal (srovnej ustanovení 
§ 42 odst. 1 zákoníku práce).
Pro přeložení (do jiného místa výkonu práce) platí tato obecná pravidla:
– přeložení je možné jen v rámci zaměstnavatele,
– k přeložení je třeba souhlasu zaměstnance,
– přeložení je možné jen z provozních důvodů na straně zaměstnavatele (srovnej 

ustanovení § 43 zákoníku práce).
Zákoník práce pro udělení souhlasu zaměstnance k vysílání na pracovní cesty ne-
předepisuje žádnou formu, tudíž je třeba vyjít z toho, že zaměstnanec může tento 
souhlas udělit výslovně (písemně či ústně), ale i nevýslovně (mlčky, konkludentně), 
a to tak, že pracovní cestu dle podmínek stanovených zaměstnavatelem vykoná. 
Pokud zaměstnanec souhlas s vysíláním na pracovní cesty vyslovuje, lze mít za 
to, že se jedná o jakýsi generální souhlas, udělovaný pro futuro. Jednáli se však 
o výše vyjmenované kategorie zaměstnanců, kterým je ve vztahu k pracovním ces-
tám poskytována zvýšená ochrana, k vyslání na pracovní cestu zmíněný generální 
souhlas nestačí, ale takto chráněný zaměstnanec musí svůj souhlas s vysláním 
na pracovní cestu vyjádřit ke každé jednotlivé pracovní cestě zvlášť. Uvedené 
platí i přesto, že v minulosti (například v pracovní smlouvě) byl generální souhlas 
k vysílání na pracovní cesty udělen.
Na okraj poznamenáváme, že uvedená ochrana poskytovaná osamělým zaměst-
nankyním (zaměstnancům), kteří pečují o dítě mladší 15 let, ve vztahu k vysílání 
na pracovní cesty a k přeložení, je jedinou ochranou, která je osamělým zaměst-
nancům dle platné a účinné právní úpravy poskytována.
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Překážky v práci

Rodičů pečujících o děti se týkají i důležité osobní překážky v práci, a to
– doba ošetřování dítěte mladšího než 10 let (nebo jiného člena domácnosti), po-

kud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz,
– doba péče o dítě mladší než 10 let za podmínek ustanovení § 39 zákona o ne-

mocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
a dále

– překážka spočívající v tom, že fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, se pod-
robila vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo 
možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě 
pečovat (srovnej ustanovení § 191 zákoníku práce).

Důležitou osobní překážkou je i mateřská a rodičovská dovolená; rozbor těchto 
institutů však pro možný rozsah tohoto příspěvku ponecháváme stranou.

Úprava pracovní doby

Rozvržení pracovní doby a stanovení začátku a konce pracovních směn je plně 
v kompetenci zaměstnavatele, avšak pokud zaměstnavatel zaměstnává zaměst-
nance pečující o děti, je tato jeho kompetence poněkud omezena.
V obecné rovině platí, že zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměst-
nanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti 
(srovnej § 241 odst. 1 zákoníku práce).
Dále platí, že požádáli zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší 
než 15 let a rovněž těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, 
že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního 
předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II 
(středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná zá-
vislost), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní 
pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebráníli tomu vážné 
provozní důvody (srovnej ustanovení § 241 odst. 2 zákoníku práce).
Vyhovíli zaměstnavatel žádosti o kratší pracovní dobu, uzavírá se zaměstnankyní 
(zaměstnancem) písemnou dohodu o změně pracovní smlouvy. Je vhodné, aby 
tato dohoda zahrnovala nejenom rozsah týdenní pracovní doby, ale také její rozvr-
žení, tj. sjednání, které dny budou pro zaměstnance dny pracovní, jakož i sjednání 
začátku a konce pracovních směn. Počet pracovních dnů má vazbu na délku do-
volené, neboť platí, že u zaměstnance s kratší pracovní dobou týden představuje 
tolik dnů, na kolik dnů je jeho pracovní doba rozvržena. Lze doporučit, aby dohoda 
o změně pracovní smlouvy obsahovala i ujednání o tom, na jakou dobu se změna 
pracovního úvazku sjednává, popřípadě i zmínku o tom, že po uplynutí doby, na 
kterou se změna sjednává, se obnovuje původně uzavřené ujednání.
Zaměstnavatel může při svém rozhodování o žádosti o kratší pracovní dobu vzít 
v úvahu okolnost, že zaměstnanci s kratší pracovní dobou není možné nařídit 
práci přesčas, je však možné ji s tímto zaměstnancem dohodnout.
Dohodnutá jiná úprava pracovní doby může zahrnovat celou řadu možností, na-
příklad
– práci pouze v jednosměnném pracovním režimu,
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– práci pouze v denních směnách,
– rozdělení směny na více částí,
– posunutí začátku a konce pracovní směny,
– rozvržení týdenní pracovní doby na jiný počet dnů,
– jiný režim přestávek na jídlo a oddech.
Pokud zaměstnavatel nemá v úmyslu žádosti o kratší pracovní dobu nebo o jinou 
úpravu pracovní doby vyhovět, nestačí, aby vážné provozní důvody pouze de-
klaroval, ale tyto důvody musí objektivně existovat. Ve smyslu přijaté judikatury 
je možné odmítnout žádost o kratší pracovní dobu nebo o jinou úpravu pracovní 
doby v případě, že by byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný pro-
voz zaměstnavatele (srovnej např. rozhodnutí Nejvyššího soudu spis. zn. 21 Cdo 
612/2006 ze dne 5. 6. 2006), popřípadě že personální situace vyhovění žádosti 
neumožňuje (zaměstnavatel nemá dostatek zaměstnanců na to, aby byla zajištěna 
jejich vhodná zastupitelnost, musel by přijmout další zaměstnance apod.).
V případě, že zaměstnavatel neplní uvedenou povinnost vyhovět žádosti zaměst-
nance pečujícího o dítě mladší než 15 let (jakož i ostatním vyjmenovaným zaměst-
nancům) o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, přes-
tože mu v tom nebrání vážné provozní důvody, přichází v úvahu sankce ve formě 
pokuty až do výše 300 000 Kč (srovnej ustanovení § 18, resp. § 31 zákona  
č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů).

Doprovod do zdravotnického zařízení (bez uvedení věku dítěte)

Výše citované nařízení vlády č. 590/2006 Sb. upravuje mj. doprovod dítěte do zdra-
votnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu 
a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení. Pracovní volno se k to-
muto účelu poskytuje jen jednomu z rodinných příslušníků, a to na nezbytně nutnou 
dobu, nejvýše však na 1 den, bylli doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo 
možno provést mimo pracovní dobu. V případě dítěte se jedná o pracovní volno 
s náhradou mzdy (platu) s tím, že máli zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemo-
cenského pojištění, náhrada mzdy nebo platu mu nepřísluší.

Doprovod zdravotně postiženého dítěte (bez uvedení věku)

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. pamatuje i na doprovod zdravotně postiženého 
dítěte do zařízení sociálních služeb nebo do školy nebo školského zařízení sa-
mostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením s internátním provozem 
– na tento doprovod a zpět se poskytuje pracovní volno jen jednomu z rodinných 
příslušníků, a to s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše 
však na 6 pracovních dnů v kalendářním roce.

Doprovod dítěte do školského poradenského zařízení (bez uvedení věku)

Zatímco nařízení vlády č. 590/2006 Sb. zmiňuje u doprovodu zdravotně postiže-
ného dítěte i cestu zpět, u doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení 
je zaručeno pracovní volno pouze na cestu tam; jedná se doprovod ke zjištění 
speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, které se poskytuje jen jednomu z rodinných 
příslušníků na nezbytně nutnou dobu bez náhrady mzdy nebo platu.
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Co vás zajímá – nové dávky nemocenského pojištění
Ing. Květoslava Cimlerová, Mgr. Šárka Chotěborská

V průběhu letošního roku byly zavedeny dvě nové dávky nemocenského pojištění. 
Jejich implementace přináší řadu otázek, především z oblasti dlouhodobého ošet-
řovného. Objevují se však i dotazy na dávku otcovské péče.

Otázka č. 1: Máme dotaz týkající se dlouhodobého ošetřovného. Jak to v praxi 
bude vypadat – co všechno bude muset ošetřující osoba udělat pro to, aby 
dostala volno v práci? Musí jí zaměstnavatel volno dát?
Zaměstnanec požádá zaměstnavatele o volno za účelem poskytování dlouhodobé 
péče. K prokázání existence potřeby dlouhodobé péče u osoby, o kterou bude za-
městnanec pečovat, a k omluvení nepřítomnosti zaměstnance v zaměstnání bude 
zaměstnanci sloužit III. díl tiskopisu Rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče. 
Tiskopis obdrží ošetřovaná osoba v den propuštění z hospitalizace a předá ho za-
městnanci, který o ni bude pečovat. Jedná se o tiskopis „putovní“, to znamená, že 
osoba, která bude pečovat, ho v případě střídání musí předat další pečující osobě.
Poskytování dlouhodobé péče je překážkou v práci na straně zaměstnance. Za-
městnavatel je povinen zaměstnanci písemně udělit souhlas s poskytováním dlou-
hodobé péče, pokud tomu nebudou bránit vážné provozní důvody. Neprokáželi 
zaměstnavatel vážné provozní důvody, bude povinen omluvit nepřítomnost za-
městnance v práci. Zaměstnance, který se vrátí do práce po skončení doby po-
skytování dlouhodobé péče, bude zaměstnavatel povinen zařadit na jeho původní 
práci a pracoviště. V době, kdy zaměstnanec bude poskytovat dlouhodobou péči, 
mu zaměstnavatel nesmí dát výpověď. Doba poskytování dlouhodobé péče se pro 
účely dovolené posuzuje jako výkon práce.
Otázka č. 2: Jako zaměstnavatelé se obáváme toho, že někteří zaměstnanci 
budou dlouhodobé ošetřovné zneužívat. Jak je ošetřené to, aby nedocházelo 
ke zneužívání tohoto volna?
Jedná se o opatření, které směřuje na podporu rodinné politiky tím, že usnadní péči 
o vážně nemocné a zdravotně postižené osoby v situacích, kdy u někoho z okruhu 
blízkých dojde k náhlému a závažnému zhoršení zdravotního stavu, který vyžaduje 
přítomnost pečující osoby, každodenní ošetřování a pomoc při péči o nemocnou 
osobu, když tato péče není zajištěna jiným způsobem. Má přispět mimo jiné ke zvý-
šení kvality života osob, o něž je pečováno, ale i pečujících osob (snížení fyzického 
i psychického vyčerpání, obava ze ztráty zaměstnání) a ke zlepšení mezigenerační 
spolupráce.
Podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné jsou nastaveny tak, že tato dávka bude 
směřovat výhradně do rodin, které pečují o těžce nemocného člena rodiny. Zá-
kladní podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné je existence rozhodnutí ošet-
řujícího lékaře o potřebě dlouhodobé péče a splnění tzv. čekací doby. U zaměst-
nanců se jedná o účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 90 kalendářních 
dnů v období posledních 4 měsíců bezprostředně předcházejících vzniku potřeby 

Ing. Květoslava Cimlerová a Mgr. Šárka Chotěborská jsou odbornice pro oblast nemocenského 
pojištění
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dlouhodobé péče, přičemž se nemusí jednat o totéž zaměstnání. Tato čekací doba 
má zabránit možnému účelovému jednání zaměstnance. U OSVČ je stanovena 
standardní čekací doba 3 měsíců, jako u ostatních dávek.
Ošetřovanou osobou bude osoba, u níž došlo k tak závažné poruše zdraví, která 
si vyžádala hospitalizaci, při níž byla poskytována léčebná péče alespoň po dobu 
7 kalendářních dnů, a u níž je předpoklad, že její zdravotní stav bude vyžadovat 
celodenní poskytování dlouhodobé péče alespoň po dobu dalších 30 kalendářních 
dnů. Tuto skutečnost bude potvrzovat ošetřující lékař nemocnice v den propuštění 
nemocné osoby z hospitalizace na rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče. Rovněž 
tato podmínka sedmidenní hospitalizace zabraňuje možnému účelovému jednání 
zaměstnance.
Dlouhodobá péče obnáší celodenní péči spočívající v každodenním ošetřování, za-
jištění léčebného režimu stanoveného ošetřované osobě lékařem a rovněž pomoc 
při péči o vlastní osobu, tj. podávání jídla a pití, oblékání a osobní hygiena. Pokud 
ošetřovaná osoba nebude s péčí zaměstnance spokojena, může odvolat svůj sou-
hlas a tím výplata dávky a volno v zaměstnání zaměstnanci skončí.
Jestliže by se i přesto někdo pokoušel institut dlouhodobého ošetřovného zneužít 
(je to možné snad jedině, pokud se týká délky trvání, nikoli vzniku potřeby ošetřo-
vání), mohou orgány nemocenského pojištění oprávněnost trvání potřeby dlouho-
dobé péče kontrolovat.
Otázka č. 3: Jak se správně posuzuje splnění podmínky pojištění ve čtyřech 
předcházejících měsících, pokud měl zaměstnanec více kratších zaměstnání 
postupně nebo současně? Může si uplatnit nárok na ošetřovné z více zaměst-
nání, pokud připočítá dny z již skončených zaměstnání? Postupuje se stejně 
jako u peněžité pomoci v mateřství, nebo je postup jiný?
U dlouhodobého ošetřovného není zavedena obdobná, případně jiná speciální 
úprava jako u peněžité pomoci v mateřství. V § 41a odst. 5 zákona o nemocen-
ském pojištění je pouze uvedena jako podmínka účast zaměstnance na pojištění.
Z předchozího ukončeného pojistného vztahu lze započíst pro splnění podmínky 
čekací doby dny pojištění, které spadají do sledovaného období, pro vícero sou-
běžných pojištěných činností, ze kterých je uplatňován nárok na dávku, ale ka-
ždý takový den pojištění lze započíst pouze jednou. Započítávají se i dny pojištění 
z těch zaměstnání, ze kterých nárok na dávku nevzniká. Jedná se např. o dny 
pojištění získané ze zaměstnání sjednaného na dohodu o provedení práce. Každý 
takový den pojištění se však započítává jen jednou bez ohledu na to, jestli byl za-
městnanec v tomto dnu účasten nemocenského pojištění jen z jednoho zaměstnání 
nebo z více zaměstnání. Není tedy možné započítat ze dvou souběžných dohod 
o provedení práce jeden den dvakrát. Pokud bude například zaměstnanec pojištěn 
ze dvou uzavřených dohod o provedení práce od 1. června do 31. července, bude 
se započítávat jen 61 dnů, nikoli 122 dnů.
Budeli tedy zaměstnanec uplatňovat nárok na dlouhodobé ošetřovné z více za-
městnání, nelze analogicky s peněžitou pomocí v mateřství postupovat podle § 32 
odst. 5 zákona o nemocenském pojištění. Pokud by potřeba dlouhodobé péče 
vznikla dnem 1. 6., zaměstnanci by v tomto dnu trval pracovní poměr 2 roky a od 
1. 4. uzavřel další pracovní poměr, do něhož nastoupil 1. 4., splnil by podmínku 
90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících v obou zaměstnáních. Z prvního 
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pracovního poměru by se mu započetlo 90 kalendářních dnů účasti na nemocen-
ském pojištění připadajících na březen, duben a květen, zůstane ještě nezapočte-
ných (nepoužitých) 30 kalendářních dnů (tj. 28 dnů za únor a 2 dny za březen). 
Z druhého pracovního poměru by se mu započetly kalendářní dny připadající na 
duben a květen (61 kalendářních dnů) a lze použít 29 kalendářních dnů nezapo-
čtených z prvního pracovního poměru. Toto „vypůjčení si“ nezapočtených kalendář-
ních dnů není u peněžité pomoci v mateřství možné.
Jestliže pojištěnec uplatňuje nárok ze dvou trvajících pojištění, kdy v každém z nich 
má splněno pouze 31 kalendářních dnů pojištění a v předchozím již skončeném po-
jištění dosáhl 89 kalendářních dnů pojištění (únor 28 dnů, březen 31 dnů a duben 
30 dnů), tak čekací dobu splní při přičtení předchozí doby pojištění pouze v jednom 
pojištění, ve kterém bude mít 31 + 59 kalendářních dnů, ve druhém bude mít pouze 
31 + 30 kalendářních dnů a v tomto pojištění čekací dobu nesplní, neboť nelze 
započíst dvakrát jeden den pojištění.
Otázka č. 4: Manželka našeho zaměstnance již cca 1 rok pečuje doma o ne-
mohoucí tchyni, která pobírá příspěvek na péči. Vzhledem k náročnosti a nut-
nosti nepřetržité péče a nemožnosti oddechu bychom rádi věděli, je-li možná 
varianta, aby manželku našeho zaměstnance vystřídala jeho sestra (nyní za-
městnaná), a zda by mohla dostat dávku dlouhodobého ošetřovného a náš 
zaměstnanec s manželkou by mohli vycestovat na delší dovolenou. Matka 
našeho zaměstnance byla hospitalizovaná před několika týdny po dobu jed-
noho týdne. Nyní je již opět v domácí péči. Může žádost o dlouhodobé ošet-
řovné vystavit její ošetřující praktický lékař?
O potřebě dlouhodobé péče může na rozdíl od klasického ošetřovného rozhodnout 
pouze ošetřující lékař zařízení lůžkové péče (nemocnice) a nikoli např. tzv. prak-
tický lékař jako u tradičního ošetřovného. Rovněž okruh osob, které mohou dávky 
čerpat, je odlišně upraven. Pro uplatnění nároku se na obě dávky použijí naprosto 
rozdílné tiskopisy.
Pokud budou splněny všechny potřebné podmínky tak, jak je definuje zákon o ne-
mocenském pojištění v § 72a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 
a další nezbytné podmínky, může lékař zařízení lůžkové péče na žádost pacienta 
nebo jím pověřené osoby vystavit rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče.
Podmínkou je hospitalizace pro náhlé zhoršení zdravotního stavu a předpoklad, že 
hospitalizace trvala alespoň 7 kalendářních dnů, a dále že zdravotní stav ošetřo-
vané osoby po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí bude nezbytně 
vyžadovat poskytování dlouhodobé péče po dobu dalších alespoň 30 kalendářních 
dnů. O potřebě dlouhodobé péče lze rozhodnout pouze v den propuštění z nemoc-
nice.
Ošetřující osobou mohou být příbuzní ošetřované osoby (nevyžaduje se společná 
domácnost) a rovněž i některé další osoby, pokud mají s ošetřovanou osobou 
shodné trvalé bydliště (podrobně § 41a odst. 3 ZNP). Ošetřující osoba musí po-
žádat zaměstnavatele o souhlas s uvolněním ze zaměstnání. Tento souhlas není 
zaměstnavatel povinen udělit, pokud by tomu bránily vážné provozní důvody, které 
zaměstnanci sdělí.
Jestliže matka vašeho zaměstnance není hospitalizována, nelze o potřebě dlou-
hodobé péče bohužel již dodatečně rozhodnout. Tato možnost by byla pouze 
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v případě nové alespoň sedmidenní hospitalizace. Skutečnost, že matka vašeho 
zaměstnance pobírá příspěvek na péči, není překážkou pro vznik nároku na dlou-
hodobé ošetřovné.
Otázka č. 5: Naše nová zaměstnankyně, která nastoupila do práce dne 1. čer-
vence, má nemocnou matku, o kterou nyní pečuje její sestra. Naše zaměstnan-
kyně o matku pečovala od 20. do 30. června, kdy u nás ještě nebyla zaměst-
naná, ale pracovala v té době pro jiného zaměstnavatele a bydlela s matkou 
v domácnosti. To se však změnilo, zaměstnavatel i bydliště. Obě sestry pobí-
raly dlouhodobé ošetřovné. Od poloviny srpna se sestry chtějí opět vystřídat. 
Naše zaměstnankyně by začala o matku pečovat od 20. srpna. Má znovu na 
tuto dávku nárok? Pokud ano, jak vyplníme přílohu k žádosti o dávku?
Vaše zaměstnankyně je jako dcera příbuzná s matkou v linii přímé a patří tudíž 
do okruhu osob s nárokem na dlouhodobé ošetřovné, aniž by se vyžadovala pod-
mínka společné domácnosti nebo trvalého bydliště. Od 20. června začala o svoji 
matku poprvé pečovat. K tomuto dni se zjišťují podmínky nároku na dlouhodobé 
ošetřovné. Jelikož splnila ke dni zahájení péče všechny podmínky nároku na dlou-
hodobé ošetřovné, vznikl jí na tuto dávku nárok. Pokud začne tato zaměstnankyně 
znovu pečovat o svoji matku od 20. srpna (tzn. vystřídá se znovu v péči v průběhu 
podpůrčí doby 90 dnů), zůstává jí nárok na dávku zachován, a to bez ohledu na 
fakt, zda trvá, či netrvá původní zaměstnání, ze kterého se dávka poprvé stanovila 
a vypočítala, zda je nyní zaměstnaná u jiného zaměstnavatele, či nikoli, případně 
zda je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání.
To znamená, že pojištěnec, který uplatňuje nárok na poskytování dlouhodobého 
ošetřovného i po skončení zaměstnání (po skončení účasti na nemocenském po-
jištění) z důvodu opětovného převzetí poskytování dlouhodobé péče u téže ošetřo-
vané osoby při téže potřebě dlouhodobé péče, má nárok na poskytování dlouhodo-
bého ošetřovného, pokud splnil podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné v den 
prvního převzetí ošetřované osoby do péče při téže potřebě dlouhodobé péče (to 
platí i pro poživatele důchodu). Výše dlouhodobého ošetřovného při opětovném 
převzetí poskytování dlouhodobé péče u téže ošetřované osoby při téže potřebě 
dlouhodobé péče zůstává stejná jako u předchozího nároku na poskytování dlou-
hodobého ošetřovného při téže potřebě dlouhodobé péče. To znamená, že nemu-
síte přílohu k žádosti o dlouhodobé ošetřovné předkládat.
Otázka č. 6: Náš zaměstnanec se vystřídal v péči o svoji nemocnou matkou 
se svojí sestrou. O matku pečoval od 15. července. Lékař potvrdil potřebu 
dlouhodobé péče do 31. července a poté na dalším tiskopise do 31. srpna. 
Náš zaměstnanec však na naši žádost jeden den 14. srpna odpracoval celý 
den. Jak se tato skutečnost hlásí OSSZ?
Zaměstnanec na příslušném tiskopise, na němž lékař potvrdil trvání potřeby dlou-
hodobé péče do 31. srpna, uvede, že pečoval o svoji matku od 1. do 13. srpna 
a pak od 15. srpna do 31. srpna. Obdobně i zaměstnavatel do příslušného tisko-
pisu vyznačí do předepsané kolonky den, kdy ošetřující osoba v průběhu období, 
ve kterém poskytovala dlouhodobou péči, vykonávala zaměstnání.
Otázka č. 7: Dne 8. června se narodily našemu zaměstnanci dvojčata. Může 
nastoupit na jednu otcovskou na jedno dítě a po vyčerpání 7 dnů nastoupit 
na další otcovskou na druhé dítě?
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Otec nemůže čerpat dávku dvakrát. Otcovská náleží jen jednou, i když otec pečuje 
o více dětí narozených současně. Stejně by to platilo i u dvou dětí současně pře-
vzatých do péče.
Otázka č. 8: Dne 15. dubna jsme s manželkou převzali pětileté dítě do pěs-
tounské péče. Může manželka pobírat otcovskou, když si nebude uplatňovat 
nárok na peněžitou pomoc v mateřství?
V případě převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí 
příslušného orgánu, za předpokladu, že dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 
7 let věku, může žádat o dávku i žena.
Otázka č. 9: Našemu bývalému zaměstnanci se narodil syn 2. srpna, ale jeho 
pracovní poměr skončil už 31. července. Přinesl k nám žádost o otcovskou. 
Vznikne mu nárok na otcovskou?
Nárok v tomto případě nevzniká, protože v den nástupu na otcovskou nebyl otec 
účasten nemocenského pojištění, tzn. již mu netrvá zaměstnání. Žádná ochranná 
lhůta není pro otcovskou stanovena.

Specifické situace studentů v souvislostech 
zdravotního pojištění
Ing. Antonín Daněk

Jednou z osob, za které je plátcem pojistného stát, je student. Je přitom nepod-
statné, na jakém typu střední či vysoké školy studuje, byť má středoškolské stu-
dium jednu výjimku. U vysokých škol není rozhodující ani forma studia: prezenční, 
distanční nebo kombinované.

Výjimkou, kdy za studenta není plátcem zdravotního pojištění stát, je soustavná 
příprava na budoucí povolání na střední škole, pokud se jedná o studium dálkové, 
distanční, večerní nebo kombinované, jestliže je dítě v době takového studia výdě-
lečně činné podle § 10 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo má nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu 
při rekvalifikaci.
Kromě studentů doktorského studia za podmínek daných ustanovením § 7 odst. 1 
písm. r) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a dopl-
nění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (viz dále), je za 
studenta stát plátcem pojistného do dovršení 26 let věku.
Podívejme se nyní z pohledu zdravotního pojištění blíže na některé specifické ob-
lasti související se studiem.

Uznaná doba rodičovství

Dne 1. dubna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 48/2013 Sb., který novelizoval zákon 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve 

Ing. Antonín Daněk je odborníkem na zdravotní pojištění
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znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb. Zákon o vysokých školách 
ukládá těmto školám povinnost činit vhodná opatření pro studium rodičů, a to po 
dobu, po kterou by jinak trvala jejich mateřská či rodičovská dovolená (tedy do tří let 
věku dítěte), kterou zákon specifikuje jako „uznanou dobu rodičovství“.
Jedná se o výraznou změnu jak pro studentky, které během studia porodí, tak pro 
všechny studenty, kteří se starají o malé dítě. Nově zavedený pojem uznaná doba 
rodičovství bezprostředně ovlivňuje délku studia, plnění studijních povinností a pře-
devším poplatky za studium.
Novela umožňuje studujícím matkám a otcům přerušit studium po dobu, po kterou 
by jinak trvala mateřská či rodičovská dovolená. Uznaná doba rodičovství se přitom 
nezapočítává do maximální možné bezplatné délky studia. Ta představuje pro baka-
lářské studium čtyři roky, pro magisterské studium tři roky. Doba, po kterou existuje 
nárok na bezplatné studium, se prodlužuje o dobu, kdy je souběh uznané rodičovské 
dovolené a aktivního studia. Jinak řečeno, doba přerušení studia po uznanou dobu 
rodičovství se nezapočítává do celkové doby přerušení studia ani do maximální doby 
studia, jeli taková doba vnitřními předpisy vysoké školy stanovena.
V ustanovení § 14 odst. 2 písm. d) zákona č. 117/1995 Sb. je deklarováno, že za 
soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na vysoké škole se považuje také 
doba přerušení studia na vysoké škole, po kterou by jinak trvala mateřská nebo ro-
dičovská dovolená ve smyslu ustanovení § 195 až 198 zákoníku práce. Tímto je od 
1. 4. 2013 zakotveno právo rodiče dítěte na přerušení studia po dobu, po niž by ji-
nak trvala mateřská či rodičovská dovolená (uznaná doba rodičovství), a v případě 
přerušení mu tak zachovat status soustavné přípravy dítěte na budoucí povolání 
jako při studiu nepřerušeném.
Protože se i uznaná doba rodičovství považuje podle zákona o státní sociální pod-
poře za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání, zůstává pojištěnec po tuto 
dobu ve zdravotním pojištění nadále osobou, za kterou platí pojistné stát.

Jednoletý pomaturitní kurz cizího jazyka s denní výukou
Zákonem č. 267/2013 Sb. bylo studium v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní 
výukou opětovně zařazeno do výčtu vzdělávacích aktivit, které se považují za sou-
stavnou přípravu dítěte na budoucí povolání. Studenti těchto kurzů, kteří úspěšně 
vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním 
roce, ve kterém tento jednoletý kurz zahajují, se nadále považují za nezaopatřené 
děti připravující se na budoucí povolání a je za ně plátcem pojistného na zdravotní 
pojištění stát.
Seznam vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní 
výukou je pro příslušný školní rok zveřejněn na internetových stránkách Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v sekci Vzdělávání – Školství v ČR.

Studenti a hranice 26 let věku
V tomto případě musíme rozlišit:
a) studenty starší 26 let, kteří nejsou „státními pojištěnci“ v duchu ustanovení § 7 

odst. 1 písm. r) zákona č. 48/1997 Sb. Jsouli tito studenti zaměstnáni nebo 
podnikají jako OSVČ, platí pro ně obecně (mimo zákonných výjimek) ustanovení 
o povinnosti dodržet ve zdravotním pojištění minimální vyměřovací základ v za-
městnání i v samostatné výdělečné činnosti. Při souběhu příjmů pak musí být 
minimum dodrženo v jedné z těchto činností.
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b) studenty starší 26 let. S účinností od 1. ledna 2018 došlo ve zdravotním pojištění 
k rozšíření skupiny „státních pojištěnců“. V § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. 
bylo doplněno písmeno r), podle kterého je od tohoto data stát plátcem pojist-
ného za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu 
uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní době v pre-
zenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně vý-
dělečně činnými podle § 5 písm. a), resp. b) cit. zákona č. 48/1997 Sb. Za dobu 
uvedeného studia se pro účely tohoto písmene považuje také kalendářní měsíc, 
v němž osoba ukončila uvedené studium.

Aby mohl být tento student zařazen u zdravotní pojišťovny do kategorie osob, za 
které platí pojistné stát, nesmí tedy být ve zdravotním pojištění zaměstnancem 
nebo osobou samostatně výdělečně činnou.
Jeli naopak tento student například zaměstnancem, musí být při odvodu pojist-
ného dodržen minimální vyměřovací základ.

Příklad č. 1:
Student doktorského studia starší 26 let uzavřel se zaměstnavatelem pracov-
něprávní vztah od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018 s měsíčním příjmem 11 000 Kč. 
Tímto pracovněprávním vztahem může být pracovní smlouva, dohoda o pra-
covní činnosti nebo dohoda o provedení práce.
V souvislosti s plněním povinností ve zdravotním pojištění zaměstnavatel:
– splní oznamovací povinnost, kdy prostřednictvím kódů „P“ (k 1. 3.) a „O“ (k 30. 9.) 

přihlásí a následně odhlásí osobu u zdravotní pojišťovny jako zaměstnance,
– v každém měsíci provede dopočet a doplatek pojistného do minimálního vymě-

řovacího základu 12 200 Kč.

Ukončení registrace ve „státní kategorii“ (k 28. 2.) a opětovné zařazení v této ka-
tegorii (k 1. 10.) oznamuje zdravotní pojišťovně sám pojištěnec, protože k těmto 
datům není zaměstnancem zaměstnavatele. Teoreticky i prakticky může zaměst-
navatel použít v daných souvislostech kódy „F“ k 28. 2. a „G“ k 1. 10., ze zákona to 
však není jeho povinnost.
K dopočtu do minima by nebyl důvod například tehdy, kdyby tento student jinak pa-
třil mezi osoby, za které platí pojistné stát (třeba by pobíral nějaký důchod), anebo 
kdyby současně podnikal a platil by alespoň minimální zálohy jako OSVČ. V tako-
vých případech by vyměřovací základ činil 11 000 Kč.

Počátek, resp. konec nezaopatřenosti – „státní kategorie“
Pro zařazení do kategorie osob, za které platí pojistné stát, a také pro pravidelné 
měsíční platby státu zdravotním pojišťovnám za tyto osoby je důležité vymezit ob-
dobí registrace studenta v kategorii „hrazené státem“.

Příklad č. 2:
Zaměstnanec pracující na pracovní poměr je veden v evidenci zdravotní po-
jišťovny s kódem „G“ a dne 6. 6. vykonal státní závěrečnou zkoušku. Oznámí 
zaměstnavatel kódem „F“ tuto skutečnost se dnem 6. 6., nebo 30. 6.? Je tento 
zaměstnanec v kategorii, v níž je plátcem pojištění stát, i v měsíci červnu, ač-
koliv studium skončilo již 6. 6. a zaměstnanec tedy nebyl studentem po celý 
kalendářní měsíc?
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Zaměstnanec pracující na pracovní poměr od 1. 6. je zapsán ke studiu dne 
4. 7. a doručil zaměstnavateli potvrzení o studiu od tohoto data. Oznámí za-
městnavatel kódem „G“ tuto skutečnost s datem 4. 7., nebo 1. 7.? Je tento 
zaměstnanec v kategorii, v níž je plátcem pojištění stát, už v měsíci červenci, 
ačkoliv studium započalo až 4. 7. a zaměstnanec tedy nebyl studentem po 
celý kalendářní měsíc?
Jak stanovit měsíční vyměřovací základ v obou zmiňovaných případech?
Z hlediska ukončení nezaopatřenosti ve zdravotním pojištění vycházíme v tomto 
případě z ustanovení § 14 odst. 2 písm. b) zákona č. 117/1995 Sb., podle kterého 
se za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na vysoké škole považuje 
také (celý) kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole. Kód 
F se tedy použije k datu 30. 6. V měsíci červnu nemusí být minimální vyměřovací 
základ dodržen, počínaje měsícem červencem už ano, protože zaměstnání trvá po 
celý kalendářní měsíc červenec.
Rozhodující je datum zápisu ke studiu, takže se kód „G“ použije k datu 4. 7. Protože 
evidence v kategorii osob, za které platí pojistné stát, netrvala po celý kalendářní 
měsíc červenec, musí být při odvodu pojistného dodržena poměrná část tohoto 
minima, tedy za 1. 7. – 3. 7. 2018 v hodnotě 1 180,64 Kč [(3 : 31) x 12 200], kdy 
zaměstnanec ještě nebyl ve „státní kategorii“.

Pokračování studia na téže nebo jiné vysoké škole
V tomto případě je pro posouzení (resp. nepřerušení) nezaopatřenosti důležité, aby 
bylo další studium zahájeno v průběhu tří kalendářních měsíců následujících po 
kalendářním měsíci, v němž bylo předcházející studium ukončeno.

Příklad č. 3:
Student ukončil v červnu 2018 studium na jedné vysoké škole a na jiné vy-
soké škole začal studovat 26. září 2018.
Protože je splněna podmínka daná ustanovením § 14 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 117/1995 Sb., není během měsíců června až září období nezaopatřenosti přeru-
šeno. Kdyby ovšem student začal studovat až v říjnu, pak by byl nezaopatřeným dítě-
tem každopádně v červnu, a v červenci pouze tehdy, pokud by po celý červenec nevy-
konával výdělečnou činnost podle § 10 zákona č. 117/1995 Sb. nebo by neměl nárok 
na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Nicméně v měsících 
srpnu a září by si musel nějakým způsobem řešit svůj pojistný vztah, například za-
městnáním zakládajícím povinnost placení pojistného na zdravotní pojištění, evidencí 
v některé ze „státních kategorií“ nebo podnikáním – třeba jen po část každého z těchto 
měsíců. Jinak by se musel na měsíce srpen a září zaregistrovat u zdravotní pojišťovny 
jako osoba bez zdanitelných příjmů a za každý měsíc zaplatit pojistné 1 647 Kč.

Studium na středních nebo vysokých školách v cizině
Při studiu v zahraničí předkládá student zdravotní pojišťovně rozhodnutí Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o tom, že uznává studium na příslušné 
škole v cizině za postavené na roveň studia na střední nebo vysoké škole v ČR. 
Současně dokládá datum zahájení a ukončení studia. Dobu trvání studia je také 
možné prokázat předložením originálu nebo úředně ověřené kopie rozhodnutí Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydaného po ukončení studia pro 
účely důchodového pojištění, v němž je datum zahájení a ukončení studia uvedeno.
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Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní
Závodní stravování

Ing. Růžena Klímová

V současné době, kdy je na trhu práce převažující nabídka volných pracovních míst 
a nedostatek pracovních sil, se zaměstnavatelé snaží získat nové zaměstnance po-
skytováním nejrůznějších výhod. Současně však hledají cesty, jak udržet stávající 
zaměstnance, kteří jsou lákáni vyššími mzdami a nejrůznějšími zaměstnaneckými 
výhodami k jiné společnosti.

Plnění, která jsou zaměstnancům poskytována vedle mzdy za vykonanou práci, se 
označují jako zaměstnanecké výhody – benefity. Za určitých podmínek se mohou 
zaměstnanecké výhody poskytovat i budoucím zaměstnancům – studentům for-
mou motivačního příspěvku.
Souhrn poskytovaných zaměstnaneckých výhod se tak stává důležitým kritériem 
pro hodnocení pozice firmy na trhu práce a je důležitým kritériem při rozhodování 
uchazeče o zaměstnání. Zaměstnanecké výhody jsou z hlediska nákladů organi-
zace flexibilnější a z pohledu zaměstnance je jejich případné omezení nebo do-
konce zrušení vnímáno příznivěji než snížení mzdy.
Některé druhy benefitů jsou při splnění určitých podmínek od daně osvobozeny 
a nepodléhají odvodu pojistného. Pro zaměstnance je však důležitá i četnost bene-
fitů a doba jejich platnosti.
Formy, které zaměstnavatel použije pro poskytování benefitů, jsou v zásadě dvě:
– jde o jednotný systém poskytování benefitů všem zaměstnancům,
– diferencovaný systém, kdy určitým skupinám zaměstnanců nebo profesím jsou 

poskytovány různé balíčky benefitů. Tento způsob poskytování benefitů však 
musí respektovat princip rovnosti a zákazu diskriminace.

Zdroje a možnosti financování zaměstnaneckých výhod jsou dvojího druhu. V pod-
nikatelské sféře může zaměstnavatel výdaje na úhradu zaměstnaneckých výhod 
hradit ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění nebo na vrub výdajů, které ne-
jsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmu, rozpočtová sféra je může hradit 
z prostředků FKSP, a to v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních 
a sociálních potřeb. Právní předpisy ukládají organizačním složkám státu, státním 
příspěvkovým organizacím, příspěvkovým organizacím zřízeným územně samo-
správnými celky, školským právnickým osobám a státním podnikům povinnost vy-
tvářet FKSP.

Závodní stravování
Mezi nejfrekventovanější benefity, u nichž je posuzování daňově účinných výdajů 
složitější, patří příspěvek na závodní stravování.
V souladu s § 236 odst. l zákoníku práce je zaměstnavatel povinen umožnit za-
městnancům ve všech směnách stravování. Tuto povinnost však nemá u zaměst-
nanců vyslaných na pracovní cestu. Pokud je však dohodnuto v kolektivní smlouvě 

Ing. Růžena Klímová je odbornicí na mzdy
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nebo stanoveno vnitřním předpisem poskytování příspěvku na závodní stravování, 
může být poskytováno též bývalým zaměstnancům, kteří u zaměstnavatele pra-
covali do odchodu do starobního nebo invalidního důchodu, zaměstnancům po 
dobu čerpání dovolené a zaměstnancům po dobu dočasné pracovní neschopnosti. 
Není vyloučeno, aby zaměstnavatel poskytoval příspěvek na závodní stravování 
i zaměstnancům pracujícím na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr.
Stravování může být zajišťováno buď prostřednictvím vlastního závodního stravo-
vání, nebo prostřednictvím jiných subjektů. Za vlastní závodní stravování se pova-
žuje i takové, které je zajišťováno jiným subjektem formou služby.
Odlišnosti podnikatelské a rozpočtové sféry týkající se daného benefitu spočívají 
především v posuzování daňově účinných výdajů dle § 24 ZDP v podnikatelské 
sféře a v respektování příslušných právních předpisů ve sféře rozpočtové – viz vy-
hlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v orga-
nizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, a č. 84/2005 Sb., 
o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích 
zřízených územními samosprávnými celky.
V souladu s ust. § 6 odst. 9 písm. b) ZDP je naturální hodnota stravování ke spo-
třebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřed-
nictvím jiných subjektů osvobozena od daně z příjmů. Za nepeněžní plnění se 
považuje i poskytování poukázek na stravování, přičemž není podstatné, jakou 
část příspěvku může zaměstnavatel zahrnout do daňově účinných výdajů. Daňové 
osvobození se proto vztahuje i na bývalé zaměstnance (důchodce) a na zaměst-
nance po dobu čerpání jejich dovolené nebo i po dobu jejich dočasné pracovní 
neschopnosti, protože zvýhodněné stravování u nich představuje příjem plynoucí 
v souvislosti s výkonem práce, respektive u důchodců s dřívějším výkonem čin-
nosti.
Jedná-li se o peněžní formu příspěvku na stravování, jde vždy o zdanitelný pří-
jem. Současně dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 a § 25 odst. 1 písm. j) ZDP nelze 
peněžní příspěvky na stravování zahrnout do daňově účinných výdajů.
Z pohledu zaměstnavatele jsou náklady na zvýhodněné stravování daňově účin-
nými výdaji:
– při zabezpečování stravování ve vlastním zařízení, jdeli o náklady na provoz 

(i včetně mezd zaměstnanců) tohoto zařízení kromě hodnoty potravin. Za vlastní 
závodní stravování se považuje i takové, které je zajišťováno ve vlastním stravo-
vacím zařízení jiným subjektem,

– při zabezpečování stravování prostřednictvím jiných subjektů, a to až do výše 
55 % ceny jednoho jídla za směnu, nejvýše však do výše 70 % horního limitu 
stravného pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce, 
při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin.

Příspěvek na závodní stravování je daňovým výdajem, pokud přítomnost zaměst-
nance v práci během jeho směny trvá alespoň 3 hodiny. Při směně delší než 11 ho-
din (včetně povinných přestávek v práci) lze do daňových výdajů zahrnout i další 
příspěvek.
Příspěvek na stravování nelze uplatnit zaměstnanci, kterému v průběhu směny 
vznikl nárok na stravné při pracovní cestě podle zákoníku práce.
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Jiné nebo vyšší výdaje na stravování v průběhu směny nemůže zaměstnavatel 
do daňově účinných výdajů zahrnout. Z výše uvedeného vyplývá, že naturální pří-
spěvky poskytované bývalým zaměstnancům a zaměstnancům v době dovolené 
a při dočasné pracovní neschopnosti nelze zahrnout do daňově účinných výdajů.
Přítomnost zaměstnance v průběhu jeho směny v rozsahu alespoň 3 hodiny platí 
i pro zaměstnance pracující v rámci DPP nebo DPČ. Příspěvek na závodní stra-
vování zaměstnancům, kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele, ale podle do-
hodnutých podmínek pro něj vykonávají sjednanou práci v pracovní době, kterou 
si sami rozvrhují, tzv. full homeoffice, nemůže být nikdy daňově účinným výdajem, 
protože zaměstnanec není vůbec přítomen na pracovišti zaměstnavatele.

Postup u zaměstnavatelů „rozpočtové sféry“
V příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky se po-
skytuje zaměstnancům závodní stravování podle vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákla-
dech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených 
územními samosprávnými celky. U organizačních složek státu a státních příspěv-
kových organizací se postupuje podle vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech na 
závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních pří-
spěvkových organizacích.
Také u těchto zaměstnavatelů se poskytuje zaměstnancům strava za sníženou 
úhradu, respektive stravenka v případě, že strávník vykonává pro zaměstnavatele 
práci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce uvede-
ném v pracovní smlouvě. Pro organizace, které jsou organizačními složkami státu 
a státní příspěvkové organizace, platí ustanovení odstavce 5 a 6 § 3 vyhlášky 
č. 430/2001 Sb., které stanoví, že za sníženou úhradu se poskytne zaměstnanci 
jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci 
alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni. Další hlavní jídlo v kalendářním dni 
může organizace zaměstnancům poskytnout za sníženou úhradu, pokud strávník 
vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s přestávkou v práci. Ob-
dobně je to uvedeno i ve vyhlášce č. 84/2005 Sb. v ustanoveních § 3 odst. 4 a 5.
Pro tyto zaměstnavatele jako daňové subjekty platí v plném rozsahu postup uve-
dený v § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP, tj. že příspěvek na stravování (strava za 
sníženou úhradu nebo stravenka) lze zaměstnanci poskytnout, pokud mu nevznikl 
v průběhu směny nárok na stravné při pracovní cestě podle zákoníku práce. 
Vznikneli zaměstnanci v průběhu směny nárok na stravné podle zákoníku práce, 
nelze poskytnout příspěvek na závodní stravování.

Příklad č. 1:
Zaměstnanec má směnu od 7 hodin do 15.30 hodin s přestávkou 30 minut. Po 
5 hodinách výkonu práce (tedy ve 12 hodin) je vyslán na služební cestu, která po-
trvá do dalšího dne do 20 hodin. V rámci jeho směny nevznikne nárok na stravné 
při služební cestě, protože do konce směny zbývá jen 3,5 hodiny. Nárok na stravné 
za tento den (v rozsahu 5–12 hodin) vznikne až po ukončení jeho směny. V tomto 
případě zaměstnavatel rozpočtové sféry poskytne stravu za sníženou úhradu nebo 
stravenku a též stravné v rozpětí 78 až 93 Kč za první den, za druhý den jen stravné 
od 186 do 225 Kč (pracovní cesta v tento den trvá 20 hodin).
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Příklad č. 2:
Zaměstnanec má směnu od 7 hodin do 15.30 hodin s přestávkou 30 minut. Po 
3 hodinách výkonu práce (tedy v 10 hodin) je vyslán na služební cestu, která po-
trvá do dalšího dne do 20 hodin. V rámci jeho směny vznikne nárok na stravné 
při služební cestě, protože do konce směny zbývá 5,5 hodiny. V tomto případě 
zaměstnavatel rozpočtové sféry nesmí poskytnout stravu za sníženou úhradu nebo 
stravenku, ale musí poskytnout jen stravné při služební cestě v rozpětí 119 Kč 
až 143 Kč, protože služební cesta v tomto prvním dnu potrvá 14 hodin (doba od 
10 hodin do 24 hodin). Za další den poskytne stravné v rozpětí 186 Kč až 223 Kč.

Stravenky a jejich výše

Výše hodnoty stravenky není nijak upravena. Zaměstnavatel proto může zakoupit 
stravenky v různé výši, např. 70 Kč, 90 Kč, 150 Kč nebo i více. Stravenka se pova-
žuje za naturální plnění. Aby však byl příspěvek daňově účinným výdajem, může 
činit na jednu stravenku tyto částky:
při stravence v hodnotě 70 Kč … 55 % x 70 = 38,50 Kč
při stravence v hodnotě 90 Kč … 55 % x 90 = 49,50 Kč,
při stravence v hodnotě 105 Kč … 55 % x 105 = 57,75 Kč,
při stravence v hodnotě 120 Kč … 55 % x 120 = 66 Kč již dochází k překročení 
nejvyšší částky příspěvku, který se považuje za daňově účinný výdaj, neboť ten činí 
v roce 2018 nejvýše 93 x 70 % = 65,10 Kč. Horní hranice stravného při služební 
cestě 5 až 12 hodin činí 93 Kč.
Při stravence v hodnotě 120 Kč a více je daňově účinným výdajem jen příspěvek 
ve výši 65,10 Kč. Jedná se o maximální výši příspěvku jako daňově účinného 
výdaje.
Při poskytnutí dvou stravenek v jednom dni je nutné, aby délka směny s povinnou 
dobou přestávek trvala více než 11 hodin.

Příspěvek na závodní stravování a pracovní cesta v podnikatelské sféře

Příspěvek na stravování nelze uplatnit jako daňově účinný výdaj, pokud zaměst-
nanci vznikl v průběhu směny nárok na stravné při pracovní cestě podle zákoníku 
práce – viz § 176 odst. 1 písm. a). V případě tuzemské pracovní cesty vzniká nárok 
na stravné, pokud pracovní cesta trvala alespoň 5 hodin.

Příklad č. 3:
Zaměstnanec má směnu od 6.00 do 14.30 hodin. Po odpracování 3 hodin, tedy 
v 9.00 bude vyslán na tuzemskou služební cestu, která potrvá do dalšího dne. 
V rámci své směny mu „vznikne nárok“ na příspěvek na stravování, protože od-
pracoval alespoň 3 hodiny, ale i nárok na stravné při služební cestě v rozsahu 
5–12 hodin. Pokud organizace poskytne příspěvek na stravování, nebude příspě-
vek daňově účinným výdajem, protože zaměstnanci v průběhu směny vznikl nárok 
na stravné při pracovní cestě. Na stravné při pracovní cestě má zaměstnanec zá-
konný nárok, avšak poskytování příspěvku na stravování (tzv. závodní stravování) 
je pouze zaměstnaneckou výhodou.
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Pokud by byl vyslán na pracovní cestu později, a to tak, aby trvání pracovní cesty 
v rozsahu 5 hodin a více hodin připadlo na dobu pozdější, tedy například byl vy-
slán až v 10 hodin nebo později, pak by mu nárok na stravné při služební cestě 
nevznikal v rámci jeho směny, ale až po jejím skončení, a poskytnutý příspěvek 
na stravování (závodní stravování) by byl daňově účinný výdaj.
Zaměstnavatel si však může stanovit, jak bude poskytovat příspěvek na stravování 
v případě vyslání zaměstnance na služební cestu, jestliže během směny vznikne 
zaměstnanci nárok na stravné. Může stanovit, že v takovém případě nebude za-
městnanci poskytovat příspěvek na závodní stravování, ale pouze stravné při pra-
covní cestě. V případě, že poskytne i stravenku, pak příspěvek na stravenku není 
daňově účinným výdajem, protože zaměstnanci vznikl nárok na stravné v průběhu 
své směny.
Pokud však nárok na stravné vznikne až po ukončení směny zaměstnance, po-
skytne zaměstnavatel jak příspěvek na stravování, tak stravné při pracovní cestě 
a oba tituly při splnění ostatních zákonem stanovených podmínek budou daňově 
účinným výdajem.

Stravné a mimořádná směna
Stravné neboli náhradu zvýšených stravovacích výdajů je povinen poskytovat ka-
ždý zaměstnavatel v souladu s § 163, respektive s § 176 zákoníku práce, pokud za-
městnance vyšle na pracovní cestu. S ohledem na zákonný nárok stravného nelze 
nahrazovat stravné příspěvkem na závodní stravování, a to jakoukoliv formou, tedy 
i například formou stravenky. Mnozí zaměstnavatelé tak porušují závazné právní 
předpisy tím, že zaměstnanci poskytnou stravenku namísto stravného.
Podle § 152 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci 
cestovní náhrady, které vzniknou zaměstnanci při
a) pracovní cestě,
b) cestě mimo pravidelné pracoviště,
c) mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě 

výkonu práce nebo pravidelného pracoviště,
d) přeložení,
e) dočasném přidělení (§ 43a),
f) přijetí do zaměstnání v pracovním poměru,
g) výkonu práce v zahraničí.
Pokud zaměstnavatel zaměstnanci nařídí mimořádnou směnu mimo rámec har-
monogramu směn a zaměstnanci vzniknou mimořádné výdaje, vzniká zaměstnanci 
mimo jiné cestovní náhrady (např. náhrada jízdních výdajů) nárok na stravné při 
pracovní cestě podle ustanovení § 152 písm. c) zákoníku práce. Doplňme, že mi-
mořádná směna je vždy prací přesčas, neboť se jedná o směnu nad rámec harmo-
nogramu směn.
Na stravné má zaměstnanec zákonný nárok a pro zaměstnavatele se jedná vždy 
o daňově účinný výdaj.
Jestliže zaměstnavatel v daném případě poskytne příspěvek na závodní stravo-
vání (třeba formou stravenky), nelze příspěvek na stravování považovat za da-
ňově účinný výdaj, a to ani v případě, že zaměstnavatel protizákonně neposkytne 
zaměstnanci stravné. Nutno si uvědomit, že pro zahrnutí příspěvku na stravování  
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do daňově účinných výdajů je nutno dodržet všechny podmínky uvedené v § 24 
odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP, tj. i tu podmínku, že zaměstnanci nevznikl v průběhu 
směny nárok na stravné při pracovní cestě podle zákoníku práce. Jak výše 
uvedeno, nárok na stravné vzniká v případě mimořádné směny podle ustanovení 
písm. c) § 152 zákoníku práce.
Zaměstnavatel je povinen dle § 84 zákoníku práce vypracovat písemný rozvrh tý-
denní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpoz-
ději 2 týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se 
nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.
Pokud však zaměstnavatel změní zaměstnanci harmonogram směn a tuto směnu 
(mimořádnou) zahrne do změněného harmonogramu směn, nebude se jednat 
o mimořádnou směnu, ale o směnu v rámci změněného harmonogramu 
směn, a nárok na stravné nevznikne.

Příklad č. 4:
Soukromá lékařka má na svůj zástup uzavřenou dohodu o provedení práce s jinou 
lékařkou. Zastupující lékařka má pracovní dobu 6 hodin denně. Lze jí poskytnout 
stravování ve formě stravenky, když má uzavřenou dohodu o provedení práce?

Odpověď: Dohoda o provedení práce jako forma pracovněprávního vztahu má 
své omezení v tom, že její rozsah nesmí za kalendářní rok překročit 300 hodin 
a směna nesmí překročit 12 hodin. Na dobu zástupu chybějícího zaměstnance lze 
zcela legitimně s jiným zaměstnancem uzavřít dohodu o provedení práce. Z hle-
diska poskytování stravenky je nutné vzít v úvahu ustanovení § 77 zákoníku práce. 
Stanoví se, že právní úprava určená pro výkon práce v pracovním poměru se ne-
vztahuje na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud jde o od-
stupné, pracovní dobu a dobu odpočinku, překážky v práci, skončení pracovního 
poměru a odměnu z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Znamená 
to, že zaměstnavatel není povinen stanovit rozvrh pracovní doby, pokud zaměst-
nanec pracuje v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr. Pokud se však 
tato podmínka sjedná v rámci uzavřené dohody jako tzv. další ujednání smlouvy 
a stanoví se, že zaměstnanec odpracuje alespoň 3 hodiny ze své směny, bude 
splněna podmínka uvedená v § 24 odst. 2, písm. j) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb., 
tzn., že příspěvek zaměstnavatele jen do zákonem stanovené výše lze zahrnout 
do daňově účinných nákladů. Pokud však tato podmínka splněna nebude, stra-
venku lze také poskytovat, avšak je nutné příslušnou výši (příspěvek zaměstnava-
tele zaměstnanci) hradit ze zisku nebo účtovat na vrub daňově neúčinných výdajů. 
Na straně zaměstnance je jakýkoliv příspěvek na stravování ve formě stravenky, 
která je považována za naturální formu plnění, od daně osvobozen. Pokud by však 
příspěvek na stravování byl zaměstnanci poskytován ve finanční formě, pak bude 
nutné odvést z takového příjmu daň. A pokud by součet odměny z DPP a finanční 
příspěvek na stravování překročil za měsíc částku 10 000 Kč, bylo by nutné odvést 
i zdravotní a sociální zabezpečení.

Poznamenáváme, že je ještě nutné pro daňovou účinnost příspěvku na závodní 
stravování splnit i další podmínky, a to: příspěvek nesmí překročit 55 % z ceny 
stravenky (hodnota jídla) a smí činit nejvýše 65,10 Kč.
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Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Ing. Růžena Klímová

Uplatnění daňového zvýhodnění na dítě – student střední školy

Zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě – student – 20 let. V červnu dítě 
nevykonalo maturitní zkoušku, opravný termín bude mít v září. Může si zaměstna-
nec uplatnit daňové zvýhodnění v měsíci červenci a srpnu za předpokladu, že ne-
nastoupí do pracovního poměru a ani nebude pobírat podporu v nezaměstnanosti? 
Jak by to bylo v případě, kdyby dítě v září úspěšně vykonalo maturitu a následně 
nastoupilo na vysokou školu? V měsíci červenci a srpnu by si mohl rodič uplatnit 
slevu?
V souladu s právní úpravou bude dítě považováno za osobu připravující se na bu-
doucí povolání v měsících červenci a srpnu, pokud nebude vůbec zaměstnáno 
a nebude pobírat podporu v nezaměstnanosti. Budeli zaměstnáno, ale zaměstnání 
nebude zakládat účast na nemocenském pojištění, bude podmínka přípravy na bu-
doucí povolání též splněna. I v případě, že by zaměstnání založilo účast na nemo-
cenském pojištění, ale netrvalo po celý kalendářní měsíc, též by se dítě považovalo 
za studenta, např. pracovní poměr by byl uzavřen od 2. 7. 2018 do 30. 8. 2018.
V případě, že dítě bezprostředně (v daném zdaňovacím období) po ukončení 
střední školy pokračuje ve studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole 
(denní forma) nebo na jiné střední škole (denní forma) nebo po první maturitě v ja-
zykovém kurzu v denní formě studia, považují se měsíce červenec a srpen za 
dobu přípravy na budoucí povolání. Tato skutečnost se dokládá potvrzením o stu-
diu. Střední školy včetně jazykových škol vydávají potvrzení o studiu v měsíci září. 
Jednáli se o vysoké školy, jsou potvrzení o studiu vydávána obvykle v září nebo 
až říjnu. Z tohoto důvodu se daňové zvýhodnění za prázdninové měsíce uplatňuje 
až v rámci ročního zúčtování. Výjimečně některé vysoké školy zapisují studenty již 
v červenci a v takovém případě žádný problém nevzniká.

Uplatnění daňového zvýhodnění na dítě – student vysoké školy

Studentka, které je 24 let, ukončila studium v červnu (úspěšně vykonala státní zá-
věrečnou zkoušku). Může rodič uplatnit slevu v měsíci červenci i srpnu, pokud dítě 
nenastoupí do zaměstnání ani není uchazeč veden na úřadu práce? Jak by to bylo 
v případě, kdy nastoupí do zaměstnání v září a současně začne studovat další 
vysokou školu?
Pokud student vysoké školy řádně ukončí studium a je mladší 26 let, pak první 
měsíc po řádném skončení VŠ se považuje za přípravu na budoucí povolání, po-
kud v tomto měsíce nepracuje a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo 
pracuje v zaměstnání, které nezakládá účast na nemocenském pojištění nebo pra-
cuje v zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění, ale zaměstnání 
netrvá po celý kalendářní měsíc.

Ing. Růžena Klímová je odbornicí na mzdy
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Z hlediska ukončení vysoké školy není rozhodující školní rok, který začíná 1. 9. 
a končí 31. 8. následujícího roku v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský 
zákon. Rozhodující je doklad o řádném ukončení vysokoškolského studia. Každá 
vysoká škola má právo stanovit si podmínky řádného ukončení školy (obhajoba 
diplomové práce, vykonání poslední státní zkoušky atd.) ve svém studijním řádu 
v souladu s podmínkami danými zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 
Pro mzdovou účetní není tudíž informace o úspěšném vykonání státní závěrečné 
zkoušky zprávou, kterou může považovat za relevantní. Nutné je vždy vyžadovat 
doklad o řádném ukončení vysokoškolského studia.

Studium na vysoké škole
Studentka mladší 26 let ukončila poslední semestr na vysoké škole v červnu 2018 
(má úspěšně absolvované všechny zkoušky). Ke státní závěrečné zkoušce půjde 
ale až v červnu 2019. Pracuje na dohodu o provedení práce do 10 000 Kč. Může 
si poplatník uplatnit na toto dítě daňové zvýhodnění v období červenec 2018 až 
červen 2019?
Studentka ukončila poslední semestr vysoké školy, ale o řádné ukončení vysoké 
školy se nejedná. Pro účely uplatnění daňového zvýhodnění je nutné se opřít o po-
tvrzení o studiu na vysoké škole, které na žádost studentky vydá studijní oddělení. 
V potvrzení se vždy uvádí doba, dokdy je osoba považována za studenta/ku pří-
slušné vysoké školy.
Pokud je v potvrzení uvedeno, že je studentkou vysoké školy do 31. 7. 2018, pak 
naposledy za měsíc červenec lze uplatnit daňové zvýhodnění. Jeli potvrzení o stu-
diu dáno i na dobu pozdější, pak se daňové zvýhodnění uplatní vždy ve vztahu 
k doloženému potvrzení. Může nastat i situace, že vysoká škola potvrdí, že osoba 
bude studentkou po celou dobu, tedy od července 2018 až do června 2019. V da-
ném případě je pro zaměstnavatele podstatné, na jakou dobu je potvrzení vydáno.
Poznamenáváme, že v případě studia na vysoké škole není podstatná forma studia 
ani výdělečná činnost studenta. Student vysoké školy (do věku 26 let) může po 
celou dobu studia pracovat v závislém zaměstnání a může i podnikat. U vysoko-
školského studia není rozhodující ani forma studia a není tudíž podstatné, jednáli 
se o distanční nebo prezenční formu studia.

Pracovní volno bez náhrady příjmu z důvodu péče o dítě
Zaměstnanec žádal o neplacené volno v rozsahu 14 kalendářních dnů z důvodu 
výkonu funkce zdravotníka na letním táboře, kde současně doprovází svou dceru, 
které je 5 let. Za dobu 14 dnů nebude mít mzdu. Jak se bude situace posuzovat 
z hlediska zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení?
Pokud zaměstnanec žádá o pracovní volno bez náhrady příjmu, je na zaměstna-
vateli, zda vyhoví, či nikoliv. V daném případě je primárním důvodem pracovního 
volna péče o dítě do 7 let, což by mělo být v žádosti jednoznačně uvedeno.
Budeli pracovní volno poskytnuto z tohoto důvodu, pak z hlediska zdravotního 
pojištění neplatí pro pojištěnce ustanovení o minimálním vyměřovacím základu, 
tzn. že bude odvedeno pojistné jen z dosaženého příjmu bez ohledu na jeho výši.
Pro účely kontroly zdravotní pojišťovnou je však nutné takové případy zvlášť evi-
dovat, protože ohlašovací kódy pro tyto případy neexistují. Pokud by však šlo 
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o neplacené volno z tohoto důvodu po celý kalendářní měsíc, pak je zaměstnavatel 
povinen zdravotní pojišťovně takovou skutečnost oznámit s použitím kódů „L“ a „T“. 
Současně by bylo nutné od pojištěnce získat prohlášení, že v daném měsíci nemá 
žádné jiné příjmy a pečuje osobně, celodenně a řádně alespoň o jedno dítě do 7 let 
nebo alespoň o dvě děti do 15 let.
Z hlediska sociálního pojištění je věc velmi jednoduchá. Vyměřovacím základem 
pro odvod pojistného na sociální zabezpečení je dosažený zdanitelný příjem v pří-
slušném kalendářním měsíci.

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) – 
Praktický komentář
2., aktualizované vydání

Michal Nulíček, Josef Donát, František Nonnemann, Bohuslav Lichnovský, 
Jan Tomíšek, Kristýna Kovaříková
Komentář vychází již v 2., aktualizovaném vydání podle právního stavu ke dni 25. května 
2018, kdy Nařízení nabylo účinnosti. Do nového vydání autoři promítli řadu podnětů 
z praxe, se kterými se setkali v rámci školení, konferencí i své advokátní činnosti. Výklad 
je rozšířen a obohacen také o nové pokyny WP29, které vyšly od poloviny roku 2017, kdy 
příprava na účinnost nařízení vrcholila.
V předkládaném komentáři jsou srozumitelnou a praktickou formou vysvětleny všechny 
pojmy a instituty nového Nařízení s odkazy na odůvodnění a případné sankce.
Cena 880 Kč, 580 s., vazba pevná. 

KNIŽNÍ TIPY

Zákon o organizaci a provádění sociálního  
zabezpečení

Vladimír Voříšek, Roman Lang
Praktický komentář je zpracován podle právního stavu účin-
ného od 1. 2. 2018, zohledněny jsou zejména změny, které 
přinesl zákon č. 183/2017 Sb. (kterým se mění některé zá-
kony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za pře-
stupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích), 
dále např. zákon č. 148/2017 Sb. (kterým se mění zákon  
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozděj-
ších předpisů), zákon č. 203/2017 Sb. (kterým se mění zákon 

č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další souvise-
jící zákony), a zejména zákon č. 259/2017 Sb. (kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb.,  
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony).
Cena 945 Kč, 580 s., vazba pevná. 
Objednat můžete na obchod.wolterskluwer.cz. 
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Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v zodpovědné firmě
XXII. Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik

Dana Žáková

Pokud na začátku všeho stojí rozhodnutí zaměstnavatele, že oblast bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci vloží do rukou osoby odborně způsobilé v oblasti pre-
vence rizik, ať už z povinnosti uložené zákonem, či z ryze pragmatického a dobro-
volného rozhodnutí, dostane se do fáze hledání člověka, který se stane součástí 
organizační struktury a který z podstaty své práce bude muset být, dříve či později, 
obeznámen s chodem podniku, včetně způsobu zajištění personální agendy. Sou-
časně mu ale bude muset zaměstnavatel poskytnout potřebné kompetence a pravo-
moci, což ne vždy bývá v praxi správně pochopeno.

Zaměstnavatel sice může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, jeli k tomu způso-
bilý nebo odborně způsobilý v případech a za podmínek uvedených v zákoně1, tedy 
do celkového počtu 25 zaměstnanců (máli k tomu potřebné znalosti), ale už od počtu 
26 zaměstnanců do 500 zaměstnanců, které zaměstnává, musí mít buď sám danou 
odbornou způsobilost, nebo musí oblast prevence rizik zajišťovat vždy jednou či více 
odborně způsobilými osobami. U počtu zaměstnanců nad 500 osob je pak přímo 
uložena zákonná povinnost mít k ruce jednu nebo více odborně způsobilých osob 
v oblasti prevence rizik (dále v textu OZO PRE) s přihlédnutím k rizikům.

Co je prevence rizik

Rozumíme tím všechna opatření, která mají za cíl předcházet rizikům, snižovat 
je na přijatelnou úroveň a realizovat účinná preventivní opatření k jejich odstranění 
s ohledem na bezpečnost a zdraví zaměstnanců, jejich znalosti, dovednosti a od-
bornou přípravu. Jinými slovy – jedná se o komplexní zabezpečení široké oblasti 
uložených povinností, které vyplývají z právních a ostatních předpisů k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale také ze zákoníku práce2. Při přijímání 
a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik je zaměst-
navatel povinen vycházet ze všeobecných preventivních zásad, které dále uvedený 
zákon upřesňuje.
Klíčovou preventivní zásadou je omezování rizik a jejich odstraňování přímo u zdroje 
jejich původu a dále přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců 
s cílem omezení působení negativních vlivů práce na zdraví nebo omezování 
počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů pracovních podmí-
nek. Spolu s tím musí zaměstnavatel udílet vhodné pokyny k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a poskytovat potřebné informace. Na všech těchto čin-
nostech a intervenčních opatřeních se musí podílet nejen vedoucí zaměstnanci, ale 
především OZO PRE, protože ta by měla mít nejlepší přehled o principech správné 
praxe i o nejnovějších poznatcích vědy a techniky týkajících se problematiky BOZP.

Dana Žáková je odbornicí České asociace pro prevenci rizik při Znaleckém ústavu bezpečnosti  
a ochrany zdraví, z. ú.
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OZO PRE a charakteristika jeho pracovních činností

Dle § 10 zákona č. 309/2006 Sb. může být OZO PRE pouze fyzická osoba se střed-
ním vzděláním a maturitní zkouškou, s odbornou praxí v délce alespoň 3 let nebo 
v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v ob-
lasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za stanovených podmínek a osvědčení 
o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce 
z odborné způsobilosti, případně o odborné způsobilosti k výkonu hornické čin-
nosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, budeli tuto oblast zajišťovat. 
Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo o úspěšně 
vykonané periodické zkoušce má ode dne jejího vykonání platnost 5 let.
Ověřit platnost osvědčení daného držitele lze na webové stránce českého Focal 
Pointu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, který plní roli informačního sys-
tému veřejné správy (viz http://www.ceskyfocalpoint.cz/?page_id=182). V uvedené 
evidenci jsou dostupné tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení odborně způsobilých fyzických osob v pre-

venci rizik,
b) adresa bydliště nebo místo trvalého pobytu,
c) datum úspěšného vykonání zkoušky z odborné způsobilosti nebo periodické 

zkoušky,
d) číslo osvědčení s datem skončení platnosti osvědčení.
Budouli na jednom pracovišti zaměstnavatele plnit úkoly v prevenci rizik více než 
dvě OZO PRE, musí zaměstnavatel písemně určit tu z nich, která bude prová-
dět koordinaci jejich činnosti. Upozornění: je třeba rozlišovat tuto aktivitu a výkon 
činnosti koordinátora BOZP na staveništi. OZO PRE může být vůči zaměstnava-
teli v postavení zaměstnance (tj. v pracovněprávním vztahu) nebo poskytovatele 
služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zvláštního zákona3 
prostřednictvím právnické nebo podnikající fyzické osoby). Náplní práce OZO PRE 
je zejména:
– provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích,
– analýza a hodnocení rizik na pracovištích a při prováděných činnostech,
– podávání návrhů na zlepšení pracovních podmínek a na eliminaci nebo snižo-

vání pracovních rizik,
– sledování dodržování právních předpisů BOZP,
– školení osob v oblasti BOZP,
– vyhodnocování příčin pracovních úrazů, jejich zdrojů a navrhování opatření 

k zabránění jejich opakování,
– spolupráce při vyhodnocování pracovní zátěže dodavatelem pracovnělékař-

ských služeb v rámci zařazování prací do kategorií,
– zpracovávání a aktualizace dokumentace BOZP,
– jednání s kontrolními a inspekčními orgány,
– odborné poradenství (např. pro personalisty, vedoucí zaměstnance, odborové 

funkcionáře) a další.

Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k OZO PRE

Pravidla pro standardní spolupráci zaměstnavatele a OZO PRE nastavuje poměrně 
podrobným způsobem již výše zmíněný zákon č. 309/2006 Sb. a dále také zákon 
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č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Týká se to přede-
vším všech „skutečností a okolností“, které by mohly mít vliv na bezpečnost za-
městnanců nebo vést k poškození jejich zdraví, vedení dokumentace k pracovním 
úrazům a nemocem z povolání a systému školení, které zaměstnanci musí z „dů-
vodu své práce“ absolvovat před jejím započetím. Základem pro dosažení akcep-
tovatelné úrovně zaměstnavatelem požadovaných služeb je to, co definuje řecký 
výraz synergazomai – tedy součinnost, spolupráce a spolupůsobení. K dosažení 
cílů (bezpečné pracoviště, minimum úrazů apod.) je nutné aktivní spolupůsobení 
na zaměstnance prostřednictvím OZO PRE a vedoucích zaměstnanců na všech 
úrovních, které má pak ve výsledku vyšší účinek než souhrn jejich neprovázaných 
aktivit.
Základem všeho je řádné vedení a sdílení dokumentace BOZP a poskytování infor-
mací důležitých pro výkon práce OZO PRE. Nezbytné je také komplexní poznání 
používaných technologií a celkového stavu pracoviště a aktivní spolupráce s per-
sonálním úsekem z důvodu nastavení pravidel pro druhy a četnost pracovnělékař-
ských prohlídek, zařazení do kategorií práce apod. Další činností, ke které OZO 
PRE potřebuje konkrétní informace, je pravidelné provádění prověrek BOZP na 
pracovištích. Potřebné je také nastavení jeho spolupráce s odborovou organizací, 
případně s radou zaměstnanců a s OZO PRE jiného zaměstnavatele, pokud tito 
dva zaměstnavatelé „sdílejí“ jedno pracoviště (tj. jejich zaměstnanci plní své úkoly 
na společném pracovišti).
Zaměstnavatel je povinen OZO PRE poskytnout i písemnosti týkající se pracovních 
úrazů a nemocí z povolání a další potřebnou součinnost při předcházení ohrožení 
života a zdraví s ohledem na povahu rizika na jeho pracovištích – pro přijetí správ-
ných bezpečnostních opatření, pro výběr vhodných osobních ochranných pracov-
ních prostředků, pro volbu ochranných zařízení a tvorbu základní dokumentace 
BOZP. Zaměstnavatel dále musí zajistit spolupráci OZP PRE se svým poskytova-
telem pracovnělékařských služeb, lépe řečeno, měl by tuto spolupráci vyžadovat, 
aby mohla být efektivně propojena oblast bezpečnosti práce (tj. předcházení úrazů) 
s ochranou zdraví (tj. předcházení nemocem z povolání).
Nezbytnou podmínkou pro dobré fungování OZO PRE je také vymezení jeho kom-
petencí a pravomocí a jeho postavení v hierarchii řízení firmy. Vzhledem k úzké 
vazbě problematiky BOZP s personální agendou je též žádoucí propojit OZO PRE 
s vedením firmy, případně pověřit OZO PRE pro jednání s orgány státního dozoru 
v oblasti BOZP a pracovních podmínek. V těchto případech je možné rychlé a ne-
zkreslené předávání informací a operativní řešení všech bezpečnost ohrožujících 
stavů (nevyhovující stav pracoviště, pracovní úrazy a nemoci z povolání), které 
ve svém důsledku (finanční plnění, pracovněprávní spory) mohou být pro firmu 
ohrožující.

Přestupky na úseku bezpečnosti práce

Na tomto místě je nutné si připomenout, že za plnění úkolů v oblasti BOZP plně 
zodpovídá zaměstnavatel a na jeho bedrech je také odpovědnost za případné 
škody – jak za úrazy a nemoci z povolání, tak i za případné sankce. Ty jsou zá-
konem o inspekci práce4 posuzovány buď jako přestupky, nebo jako správní de-
likty na úseku bezpečnosti práce. V tomto předpise můžeme nalézt také taxativní 
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výčet možných pokut, jejichž horní hranice se mohou pohybovat od 300 000 Kč do 
2 000 000 Kč. Zaměstnavatel se jich dopustí v případě, že např. nezajistí bezpeč-
nost osob zdržujících se s jeho vědomím na jeho pracovištích, nepřijme opatření 
k prevenci rizik, neplní některé informační povinnosti, nedodrží povinnosti při za-
jišťování bezpečnosti práce stanovené zákoníkem práce, neposkytne bezplatně 
osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy, obuv, mycí, čisticí a dezin-
fekční prostředky nebo ochranné nápoje, nevyšetří příčiny a okolnosti pracovního 
úrazu, poruší povinnost týkající se organizace práce a pracovních postupů apod.
Správním (kontrolním) orgánem je v tomto případě Státní úřad inspekce práce 
a jeho osm oblastních inspektorátů práce. Některé přestupky na úseku ochrany 
zdraví pak specificky řeší zákon o ochraně veřejného zdraví5, který stanoví mj. pře-
stupky na úseku činností epidemiologicky závažných (§ 92f), přestupky na úseku 
ochrany před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením (§ 92g) a přestupky na 
úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb (§ 92h). Horní 
hranice sankcí, které mohou Krajské hygienické stanice coby kompetentní správní 
orgán udělit, se mohou pohybovat v rozmezí od 50 000 Kč do 3 000 000 Kč.
Je tedy zřejmé, že dobře fungující systém řízení BOZP, a především kvalitně pra-
cující OZO PRE, je pro skutečně zodpovědnou firmu naprostou nezbytností. A to 
nejen z pohledu zajištění náležité prevence rizik na pracovištích, ale také z hlediska 
efektivního předcházení nejrůznějším sankcím a pokutám.

Poznámky:
1  Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

ve znění pozdějších předpisů (viz § 9).
2  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (viz § 349).
3  Např. zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
4  Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
5  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR – Praktická příručka implementace

Eva Janečková
Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii 
autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále po-
vinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale také 
předkládá přesný popis, jak provést analýzu GDPR, její vyhodnocení a implementaci. 
Nechybí ani informace o sankcích v případě porušení povinností jednotlivými subjekty 
zpracovávajícími osobní údaje.
GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) nabude účinnosti dne 
25. 5. 2018.
Cena 215 Kč, 136 s., vazba brožovaná. 
Publikaci si můžete objednat na obchod.wolterskluwer.cz.

KNIŽNÍ TIP

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455
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Nemožnost přidělování práce a platnost pracovní 
smlouvy
JUDr. Petr Bukovjan

Aby vznikl pracovní poměr, musejí se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnout pře-
devším na tom, co bude zaměstnanec konat za práci (její druh) a kde tak bude činit 
(místo výkonu práce). Tomu ostatně odpovídá též ustanovení § 34 odst. 1 zákona  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví nezbytné 
náležitosti pracovní smlouvy.

Ten problém se nestává často, ale přihodit se může – mezi zaměstnavatelem 
a zaměstnancem dojde k uzavření pracovní smlouvy, nechybí v ní ani druh, ani 
místo výkonu práce, leč ke sjednanému dni nástupu do práce (a tedy ke dni vzniku 
pracovního poměru) není zaměstnavatel schopen zaměstnanci podle dohod-
nutých podmínek práci přidělovat. Jak na takovou situaci nahlížet z hlediska 
pracovního práva? A může mít tato skutečnost vliv na platnost samotné pracovní 
smlouvy? K této otázce se vyjádřil nedávno Nejvyšší soud, a to ve svém rozsudku 
ze dne 11. 4. 2018, sp. zn. 21 Cdo 1083/2017.

Popis případu
Zaměstnavatel sjednal se zaměstnancem pracovní smlouvu, dle které měl vyko-
návat zaměstnanec práci správce příslušného areálu (statku). Areál statku byl 
v pracovní smlouvě vymezen jako místo výkonu práce. Pracovní smlouvu přitom 
smluvní strany uzavíraly s vědomím, že dotyčný areál je předmětem restitučního 
řízení, a k jeho vydání do rukou zaměstnavatele došlo nakonec později než ke dni 
vzniku pracovního poměru (až v průběhu soudního sporu mezi nimi). Zaměstna-
vatel tak nemohl zaměstnanci od počátku přidělovat sjednanou práci ve sjed-
naném místě jejího výkonu.
Bezmála 4 měsíce po vzniku pracovního poměru přijal v návaznosti na výše uvedené 
zaměstnavatel rozhodnutí o organizační změně, kterým zrušil pracovní místo správce 
statku. V důsledku tohoto rozhodnutí byl zaměstnanec shledán nadbytečným a byla 
mu zaměstnavatelem dána výpověď z pracovního poměru dle ustanovení § 52 
písm. c) zákoníku práce. Předmětem sporu mezi zaměstnancem a zaměstnavate-
lem se pak stala platnost tohoto rozvazovacího právního jednání, resp. vůbec plat-
nost pracovní smlouvy jako takové, protože bylo zřejmé, že zaměstnavatel neměl 
ke dni vzniku pracovního poměru vlastnické ani jiné užívací právo k nemovi-
tostem, k nimž se vázal druh a místo výkonu práce zaměstnance.
Soudy nižších stupňů v uvedené skutečnosti ani ve výpovědi z pracovního poměru 
ze strany zaměstnavatele neviděly žádný problém. Věc pak předložil zaměstna-
nec prostřednictvím svého dovolání Nejvyššímu soudu k rozhodnutí.

Z odůvodnění rozhodnutí soudu
V případě pracovního poměru, který je jedním ze základních pracovněprávních 
vztahů a jehož podstatou je pracovní závazek vymezený v ustanovení § 38 odst. 1 

JUDr. Petr Bukovjan je odborníkem na pracovní právo
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písm. a) a b) zákoníku práce, tedy závazek zaměstnance vykonávat sjednanou 
práci a jemu odpovídající povinnost zaměstnavatele sjednanou práci přidě-
lovat a platit za její výkon zaměstnanci mzdu nebo plat, mohou nastat a také 
často nastávají (jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele) skuteč-
nosti, které způsobují, že zaměstnanec nemůže plnit pracovní závazek spočívající 
ve výkonu práce, a činí toto plnění nemožným.
Zákoník práce s těmito překážkami počítá a s ohledem na ochranné funkce pra-
covního práva, jež našly svůj výraz v základních zásadách pracovněprávních 
vztahů, jejich výskyt neřeší způsobem, ze kterého by bylo možné dovozovat 
neplatnost pracovní smlouvy (v případě počáteční nemožnosti plnění), nebo 
zánik závazku (v případě následné nemožnosti plnění). Bez ohledu na to, zda tu 
byly již v době uzavření pracovní smlouvy, nebo nastaly až v průběhu pracovního 
poměru, s nimi spojuje změnu (viz úpravu převedení zaměstnance na jinou práci 
v ustanovení § 41 zákoníku práce) nebo – v případě krátkodobé či dočasné nemož-
nosti plnění – dočasnou suspenzi pracovního závazku (viz úpravu překážek v práci 
v ustanoveních § 191 až § 210 zákoníku práce). Počáteční (stejně jako následná) 
nemožnost předmětu (obsahu) právního úkonu v pracovněprávních vztazích 
se může – zejména s ohledem na povahu těchto vztahů – vyskytnout jen v zá-
vazkových vztazích vzniklých (odvozených) ze základních pracovněprávních 
vztahů a zcela ojediněle.
Překážky v práci zákoník práce rozděluje na překážky v práci na straně zaměst-
nance a na překážky v práci na straně zaměstnavatele. Na straně zaměstnavatele 
se vyskytují dvě skupiny překážek, a to prostoje a přerušení práce způsobené 
nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí (§ 207 zákoníku práce) a jiné 
překážky (§ 208 až § 210 zákoníku práce). O překážku v práci ve smyslu ustano-
vení § 208 zákoníku práce se jedná tehdy, neplníli nebo nemůželi zaměstnavatel 
plnit výše uvedenou povinnost, vyplývající pro něj z pracovního poměru, přidělovat 
zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy (práci odpovídající funkci, do níž byl 
zaměstnanec jmenován), nejdeli o prostoj nebo přerušení práce způsobené nepří-
znivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí podle ustanovení § 207 zákoníku 
práce, a to za předpokladu, že zaměstnanec je schopen a připraven tuto práci ko-
nat; o překážku v práci jde bez ohledu na to, zda nemožnost přidělovat práci 
byla způsobena objektivní skutečností, popřípadě náhodou, která se zaměst-
navateli přihodila, nebo zda ji zaměstnavatel sám svým jednáním způsobil 
(případné zavinění zaměstnavatele zde rovněž nemá význam). Jiná překážka na 
straně zaměstnavatele je dána skutečností, která ji vyvolala, a překážka v práci 
trvá po celou dobu trvání této skutečnosti; vůle zaměstnavatele je zde nerozhodná.
Mezi jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele lze zařadit i situace, kdy za-
městnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci z toho důvodu, že nezískal 
nebo pozbyl oprávnění užívat k výkonu své podnikatelské nebo jiné činnosti 
nemovité věci či jiné prostory, které jsou podle pracovní smlouvy sjednaným 
místem výkonu práce zaměstnance, popř. se k nim též upíná jeho sjednaný 
druh práce. Existence takové překážky představuje právem uznanou dočasnou 
nemožnost plnění základních pracovněprávních povinností a vzhledem k tomu rov-
něž suspenzi pracovního závazku vymezeného v ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) 
a b) zákoníku práce; zaměstnavateli současně vzniká povinnost platit zaměstnanci 
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náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku po celou dobu výskytu této 
překážky.
S její existencí nelze proto spojovat (v závislosti na tom, zda se uvedená překážka 
v práci na straně zaměstnavatele vyskytovala již v době uzavření pracovní smlouvy, 
nebo nastala později) neplatnost pracovní smlouvy pro počáteční nemožnost 
plnění ani zánik pracovního závazku pro následnou nemožnost plnění. Jiný 
výklad – směřující k tomu, aby zaměstnavatel pracovní smlouvy se zaměstnanci 
uzavíral teprve v době, kdy má zajištěny všechny podmínky k vykonávání své pod-
nikatelské nebo jiné činnosti – by ostatně ani neodpovídal potřebám praktického 
života při přípravě a výkonu takové činnosti zaměstnavatele, a tedy ani při vytváření 
pracovních míst na trhu práce.
Uvedené vztaženo na posuzovanou věc znamená, že ve skutečnosti, že žalovaný 
zaměstnavatel v době uzavření pracovní smlouvy ještě neměl možnost provozo-
vat svoji činnost v areálu, který byl sjednaným místem výkonu práce zaměstnance 
a k němuž se též upínal jeho sjednaný druh práce, neboť tehdy teprve očekával, 
že mu tento areál do doby vzniku pracovního poměru bude vydán v rámci církev-
ních restitucí, nelze spatřovat počáteční nemožnost plnění, pro kterou by pra-
covní smlouva byla absolutně neplatná.

Odměňování v den svátku a náhradní volno za svátek

Náš zaměstnanec pracuje v nepřetržitém provozu a na 8. května měl naplánova-
nou odpolední směnu 7,5 h, kterou odpracoval. Za tu mu náleží hodinová mzda  
a příplatek za práci ve svátek ve výši 100 %. Nyní tento zaměstnanec žádá místo 
příplatku za práci ve svátek čerpání náhradního volna v rozsahu této vykonané 
práce. Jak postupovat v tomto případě? Domníváme se, že pokud byla směna 
naplánovaná, nelze čerpat náhradní volno. Je náš názor správný?
Zákoník práce stanoví, že zaměstnanci, který ve svátek pracoval, náleží náhradní 
volno v rozsahu práce konané v den svátku. V době čerpání náhradního volna  
za svátek poskytuje zaměstnavatel náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.
Lze se však se zaměstnancem dohodnout, že namísto náhradního volna za práci 
ve svátek mu zaměstnavatel poskytne příplatek za práci ve svátek alespoň ve výši 
100 % průměrného hodinového výdělku.
Právě tato právní úprava chrání zaměstnance, kteří jsou s ohledem rozvržení pra-
covní doby povinni pracovat v den, na který připadl státní svátek, aby měli stejný 
rozsah osobního volna jako ti, kteří v den svátku do práce nejdou. Proto se nařizuje 
zaměstnavateli, aby jim ve stejném rozsahu poskytl náhradní volno. Pouze za před-
pokladu, že se smluvní strany dohodnou na příplatku za práci ve svátek namísto 
náhradního volna, je možné se od zákonného postupu odklonit.

Ing. Růžena Klímová
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Zaměstnankyně na rodičovské dovolené
Zaměstnankyně pracuje na pracovní smlouvu na 0,75 úvazek (30 h týdně, pracovní 
doba je od 7 do 13 hodin), je na rodičovské dovolené, pobírá rodičovský příspěvek. 
Musí zaměstnavatel zkoumat, zda je u tohoto případu zajištěna celodenní osobní 
a řádná péče o dítě? Anebo když je na rodičovské dovolené, tak zaměstnavatel 
toto nemusí řešit a nebude muset dopočítávat zdravotní pojištění do minimálního 
vyměřovacího základu?
Pokud je zaměstnankyně na rodičovské dovolené anebo pobírá rodičovský pří-
spěvek, pak po celé toto období je plátcem pojistného stát. Doplácet pojistné  
do minima se nemusí, a tudíž zaměstnavatel ani nemusí v této fázi řešit celodenní 
osobní a řádnou péči.

Zdravotní pojištění jednatele s roční odměnou
Jednatel s. r. o. je odměňován za činnost jednatele jednou ročně, a to vždy v pro-
sinci částkou 300 000 Kč. Zároveň jako OSVČ měsíčně platí minimální zálohy  
2 024 Kč a současně pracuje pro společnost na základě dohody o pracovní činnosti 
s příjmem nižším než 2 500 Kč.
Tento pojištěnec má ve zdravotním pojištění vyřešen svůj pojistný vztah placením 
minimálních záloh jako OSVČ. Výkon práce na základě dohody o pracovní činnosti 
posuzujeme samostatně, to znamená, že pokud příjem na tuto dohodu nedosáhne 
alespoň 2 500 Kč, pojistné se platit nebude, a vyměřovacím základem za měsíc 
prosinec bude částka 300 000 Kč. Zaměstnavatelem (s. r. o.) bude jednatel při
hlášen pouze na měsíc prosinec, kdy se z titulu zúčtované odměny stane zaměst-
nancem.
Kdyby pojištěnec nebyl OSVČ s placením alespoň minimálních záloh, byl by v mě-
sících leden–listopad osobou bez zdanitelných příjmů.

DPN a neplacené volno ve zdravotním pojištění
Kdo a v jaké výši bude hradit pojistné na zdravotní pojištění za měsíc březen 2018 
v případě, kdy byl zaměstnanec od 26. 2. do 28. 3. v dočasné pracovní neschop-
nosti a po ukončení této nemoci požádal na čtvrtek 29. 3. o neplacené volno, při-
čemž v pátek 30. 3. byl státní svátek?
V období 1. 3. – 28. 3. je zaměstnanec nemocen. Jedná se o překážku v práci na 
straně zaměstnance snižující minimální vyměřovací základ na poměrnou část, fak-
ticky na tři kalendářní dny (29. 3. – 31. 3.). Na čtvrtek je zaměstnanci vykázáno ne-
placené volno, a jelikož se při stanovení poměrné části minima jedná o kalendářní 
dny, musíme vzít v úvahu ještě  pátek a sobotu. V tomto případě musí být po 
zaokrouhlení odvedeno za měsíc březen pojistné ve výši 160 Kč [(3 : 31) x 12 200 
x 0,135]. Toto pojistné uhradí zaměstnanec prostřednictvím zaměstnavatele.

Ing. Antonín Daněk
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Na českém trhu jedinečný časopis, 
který přináší spolehlivé, aktuální 
a praktické informace z oblasti BOZP a PO.
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+ zdarma přístup na portál www.bozp.wkonline.cz
 plné znění aktuálních právních předpisů z oblasti BOZP včetně změn
 vyhledávání článků z elektronického archivu...

Obsah časopisu je určen nejen osobám zodpovědným za prevenci rizik, 
ale rovněž personalistům a managementu podniků.
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Pracovnělékařské služby
2. vydání

Toto druhé, podstatně aktualizované vydání publikace refl ektuje novelizace 
pracovnělékařských předpisů, ke kterým došlo v listopadu a prosinci 2017.

Publikace detailně mapuje problematiku pracovnělékařských služeb a všech 
jejich pracovněprávních souvislostí, včetně úpravy skončení pracovního poměru. 
Zabývá se i dalšími relevantními tématy, 
jako je např. odpovědnost poskytovatele 
pracovnělékařských služeb, ochrana 
osobních údajů a oblast GDPR.

Kniha obsahuje praktický výklad, který 
upozorňuje na oblasti, v nichž zaměst-
navatelé a poskytovatelé pracovnělékař-
ských služeb často chybují. Je tak vhodná 
nejen pro právníky, ale i pro personalisty 
a lékaře, kteří se touto oblastí zabývají.

Jakub Tomšej

Kniha je dostupná také 
v elektronické podobě
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