
AKTUALITY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ V ROCE 2023  

 

 

Ing. Růžena KLÍMOVÁ je zkušenou lektorkou v oblasti mzdového účetnictví a personální 

agendy.  Má praktické zkušenosti nejen z podnikatelské sféry, ale i rozpočtových organizací. 

V letech 2000 až 2004 působila jako vedoucí mzdového oddělení Ministerstva zahraničních 

věcí ČR a od roku 2008 jako ministerský rada a metodik v oblasti 

zdravotního a nemocenského pojištění. Aktivně přednáší od roku 

1999. Je autorem a spoluautorem mnoha publikací a odborných 

článků. Její rozsah znalostí pokrývá téměř  všechny okruhy personální 

a mzdové agendy počínaje oblastí daní, pojistného na zdravotní  

pojištění, sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, srážek ze mzdy 

včetně  insolvence fyzických osob a pracovního práva. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost Alfa Software, s.r.o. zajistila tisk této brožury z podkladů dodaných jednotlivými 
lektory a nenese odpovědnost za případné chyby nebo nepřesnosti v podkladech obsažené. 



AKTUALITY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ V ROCE 2023  

1) Milostivé léto od 1.9.2022 a  exekuční srážky  z pohledu zaměstnavatele  

2) Zaměstnávání Ukrajinců s dočasnou ochranou a změny v zákonech -LEX Ukrajina 

3)  Připravovaná  změna v oblasti  pojistného na sociální zabezpečení  

Snížení sazby pojistného  za zaměstnavatele o 5 procentních bodů při zaměstnávání  

určitých skupin zaměstnanců :  

Sleva se bude vztahovat podle novely na úvazky 8 až 30 hodin týdně u vymezených 

skupin zaměstnanců. Patří k nim lidé starší 55 let, rodiče či pěstouni dětí do 10 let, 

středoškolští a vysokoškolští studenti, nezaměstnaní na rekvalifikaci a lidé 

se zdravotním postižením mimo chráněný trh práce. Úleva se bude vztahovat 

i na zaměstnávání lidí mladších 21 let, u nichž nebude podmínkou zkrácený úvazek.  

4) Dovolená v hodinách teoreticky i prakticky 

5) Další změny k datu konání semináře  

6) Srážky  ze mzdy  z pohledu nezabavitelné částky v r. 2022 a rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ze dne 8.června  2022 (spisová značka  CPJN 202/2022), 

           Nařízení vlády  č. 204/2022 Sb. – zvýšení životního minima  od 1. 7. 2022 na  4 620 Kč. 

            Zákon o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce. 

7) Pracovnělékařské prohlídky 

- pracovní poměr 

- DPP a DPČ 

            - záměr MZ týkající se vstupní lékařské prohlídky 

      8) Očekávané změny v zákoníku práce 

a) Transpozice směrnic EU do vnitrostátní právní úpravy 

Směrnice EU č. 2019/1152  o transparentních  a předvídatelných pracovních podmínkách 

v EU 

Podle směrnice EU by se mělo zabránit obcházení práce na běžnou smlouvu a znevýhodnění 

pracovníků na zavolanou či na dohodu. Pokud není rozvrh hodin pevně stanoven, měli 

by zaměstnavatelé pracovníky o pracovní době informovat. Lidé by také měli v určitém 

předstihu vědět, kdy je firma do práce povolá. 

b) Směrnice EU č. 2019/1158 o rovnováze mezi  pracovním a soukromým životem  rodičů  

a pečujících osob  

(Zčásti povinnosti splněny již k 1.1.2022 – změny v ošetřovném a dlouhodobém ošetřovném) 

9) Dotazy posluchačů 

 

Poznámka: 

- Téma Problémy spojené s novou povinností  zaměstnavatelů od 1. 4. 2022 uslyšíte 

podrobně v podání JUDr. Vlasáka 3. den konference, tj. 24. 11. 

- Téma Změny v zákoně o daních z příjmů přednáší podrobně Ing. Kytler 1. den 

konference, tj. 22. 11.        

 



 
 

Sleva na pojistném  na sociální zabezpečení  v r. 2023 

 

 Zákon č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále 

jen  „ZPSZ“),  nabývá účinnosti 1.2.2023.  Právní úpravou  je stanoveno mnoho podmínek, 

které musí být splněny, aby sleva na pojistném byla  zaměstnavatelem uplatněna oprávněně. 

 Při splnění všech zákonem daných podmínek lze slevu uplatnit poprvé za měsíc únor 

2023 (výplatní termín březen 2023).  

1) Sleva se vztahuje pouze na zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru. Jedná 

se o tyto zaměstnance: 

a) je starší 55 let, 

b) pečuje o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem, nebo které má v péči nahrazující péči rodičů 

na základě rozhodnutí příslušného orgánu; za rozhodnutí příslušného orgánu se považuje 

rozhodnutí uvedené v § 7 odst. 10 zákona o státní sociální podpoře. Tato skutečnost 

se prokazuje  rozhodnutím a rodným listem dítěte. 

c) pečuje o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I, nebo 

o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II.  nebo stupni III.  anebo 

stupni IV.; osoba blízká se posuzuje podle § 24 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění a nárok 

se prokazuje  potvrzením úřadu práce a čestným prohlášením pečující osoby. Potvrzení 

z úřadu práce nesmí být starší než 1 měsíc. 

d) zaměstnanec se  připravuje na budoucí povolání studiem; studium se posuzuje podle § 21 

odst. 1 písm. a), § 22 a 23 zákona o důchodovém pojištění. Jedná se o studium  na středních, 

vyšších odborných a vysokých školách s výjimkou  dálkového, distančního, večerního  nebo 

kombinovaného studia a prokazuje se potvrzením příslušné  školy. Pojetí studia dle zákona 

o 75důchodovém pojištění není totožné s pojetím  dle § 12 až 15 zákona č. 117/1995 Sb., 

o státní sociální podpoře. Pro daňové účely  (sleva na studenta, daňové zvýhodnění 

na nezaopatřené dítě)  není  forma vysokoškolského studia   podstatná. Pro účely slevy 

na pojistném však ano! Nelze se proto   opírat o potvrzení o studiu  na vysokých školách bez 

uvedení formy studia   

e) v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném 

uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci podle § 109 nebo 109a zákona 

o zaměstnanosti. Tato skutečnost se prokazuje  potvrzením úřadu práce. 

f) je osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti. 

Jde o poživatele invalidních důchodů (doklady zaměstnavatel eviduje v souvislosti 

s uplatněním  slevy na invaliditu) a  osoby  zdravotně znevýhodněné. Pro tyto účely je nezbytné  

potvrzení nebo rozhodnutí  orgánu sociálního zabezpečení o zdravotním  znevýhodněním. 

g) je mladší 21 let. 

 

 

 



 
 

Sleva na pojistném se může v kalendářním měsíci uplatnit za zaměstnance pouze 

z jediného důvodu,  ačkoliv mohou být u  dotyčné osoby  v příslušném měsíci splněny 2 důvody 

pro  uplatnění slevy.  Například poživatel invalidního důchodu bude současně  pečovat o osobu 

blízkou mladší 10 let. 

 

Podmínky pro uplatnění slevy musí být u zaměstnance  plněny po celý měsíc, 

respektive  po část měsíce v případě vzniku pracovního poměru (například pracovní poměr 

vznikl 6.6.2023)  nebo při ukončení pracovního poměru (například rozvázání pracovního 

poměru 20.8.2023). 

 

Příklad 

Zaměstnanec se stal poživatelem invalidního důchodu 15.4.2023. Při splnění ostatních 

podmínek lze slevu na pojistném  uplatnit poprvé za květen 2023. 

 

Příklad 

Student nastoupil do  pracovního poměru  10.7.2023. Při splnění ostatních podmínek lze slevu 

uplatnit již za  červenec 2023.  

 

2)  Kratší pracovní doba 

Další podmínkou nároku na slevu na pojistném je, že se zaměstnancem s výjimkou  

zaměstnance mladšího 21 let, je sjednána kratší pracovní nebo služební doba, než činí 

stanovená týdenní pracovní nebo služební doba.  Rozsah takto stanovené kratší pracovní nebo 

služební doby činí nejméně 8 hodin a nejvíce 30 hodin týdně. Vykonává-li zaměstnanec 

u téhož zaměstnavatele více zaměstnání v pracovním nebo služebním poměru, náleží sleva 

na pojistném jen z jednoho zaměstnání.  Limit počtu hodin však platí pro všechna tato 

zaměstnání dohromady. 

 

            3)   Sleva na pojistném za zaměstnance nenáleží, pokud 

            a) úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním 

nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc je vyšší než 1,5násobek 

průměrné mzdy. Průměrná mzda pro účely důchodového pojištění pro rok 2023 činí 40 324 Kč.   

Úhrn vyměřovacích základů zaměstnance  za měsíc může činit nejvýše 60 486 Kč. 

 

            b) úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním 

nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu 

odpracovaných hodin ze všech těchto zaměstnání v kalendářním měsíci je vyšší než 1,15 % 

průměrné mzdy. 

            Maximální výše příjmu z  úhrnu  odpracovaných hodin  zaměstnance připadající na 1 hodinu 

může činit nejvýše 463,726  Kč (40 324 x 1,15%).  

 

 



 
 

 Příklad 

           Zaměstnanec měl v měsíci únoru 2023  harmonogramem směn plánováno  9 směn po 10 

hodinách – celkem 90 hodin.  Odpracoval  30 hodin  - mzda  9 000 Kč,  čerpal dovolenou 

v rozsahu 30 hodin – náhrada mzdy 11 000 Kč,  pak čerpal otcovskou poporodní péči – 

30 hodin.  Jak se vypočte úhrn vyměřovacích základů na hodinu?  

Vyměřovací základ  na hodinu    ….(9000 + 11 000) : 60 = 333,33Kč/hod. Do výpočtu vstupují 

příjmy, které tvoří vyměřovací základ (příjmy, z nichž bylo odvedeno pojistné).  

 

            Příklad 

Zaměstnanec  bude nemocen celý měsíc, harmonogramem směn je stanoveno 126 hodin. 

Náhrady mzdy při DPN  naplní fond pracovní doby v rozsahu 60 hodin, pokračování  DPN 

s nárokem na dávku  pokryje fond pracovní doby v rozsahu 66 hodin.   

Náhrada mzdy náležející zaměstnanci v období prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné 

pracovní neschopnosti se nezahrnuje do  vyměřovacího základu pro odvod pojistného. Z této 

náhrady mzdy se pojistné neplatí. V daném případě nemá zaměstnanec v kalendářním měsíci, 

v němž trvala dočasná pracovní neschopnost celý měsíc, žádný vyměřovací základ a sleva 

na pojistném nenáleží.  

 

Příklad 

Zaměstnanec bude po celý měsíc v DPN (harmonogramem směn je určeno 96 hodin) 

a zaměstnavatel mu  vyplatí čtvrtletní prémii ve výši 25 000 Kč, která je splatná právě v tomto 

měsíci. Bude sleva na pojistném náležet, když nic neodpracoval, ale  má vyměřovací základ 

25 000 Kč, z něhož bylo pojistné odvedeno?  

 Z  právního  hlediska nemá zaměstnanec v kalendářním měsíci žádnou odpracovanou hodinu,  

a proto se splnění podmínky uvedené v § 7a odst. 3 písm. b)  (maximální výše příjmu z  úhrnu  

odpracovaných hodin  zaměstnance připadající na 1 hodinu) nemůže zjišťovat a  stanovená 

zákonná podmínka se považuje  za splněnou. Pokud vyměřovací základ za kalendářní měsíc  

nebude vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy (60 486 Kč) , sleva na pojistném bude náležet. 

            c) odpracovaná doba v pracovním nebo služebním poměru zaměstnance ze všech zaměstnání 

k témuž zaměstnavateli, včetně dob, které se považují za výkon práce nebo služby, překročí 

u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci 138 hodin; pokud zaměstnanec nastoupil 

do zaměstnání v průběhu kalendářního měsíce, upraví se tento limit v poměru počtu 

kalendářních dnů trvání zaměstnání v kalendářním měsíci a počtu kalendářních dnů 

v kalendářním měsíci s tím, že výsledek se zaokrouhluje na celé hodiny směrem nahoru. 

Analogicky se postupuje i při  ukončení pracovního poměru v průběhu měsíce.  

 

            Za výkon práce se podle § 148 zákoníku práce považuje doba 

  1) kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci, s výjimkou doby pracovního volna 

poskytnutého na žádost zaměstnance, bylo-li předem sjednáno jeho napracování, a doby, 

po kterou byla práce přerušena pro nepříznivé povětrnostní vlivy, 

   2)  dovolené, 



 
 

   3) kdy si zaměstnanec vybírá náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek, 

   4) kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek, za který mu přísluší náhrada mzdy, 

popřípadě za který se mu jeho mzda nebo plat nekrátí. 

 

            Příklad 

            Zaměstnanec nastoupil do pracovního poměru dne 14.4.2023. Počet odpracovaných hodin 

může u takového zaměstnance činit nejvýše  138 : 30 x 17 = 78,2, zaokr.  79 hodin a příjem 

může činit nejvýše 36 634 Kč (79 x 463,726 = 36 633,388, zaokr. 36 634 Kč), a to včetně dob, 

které se za výkon práce považují.  

 

            Příklad 

            Pracovní poměr zaměstnance končí 10.5.2023.  Počet odpracovaných hodin může činit nejvýše 

138 : 31 x 10 = 44,5, zaokr. 45 hodin, a to včetně dob, které se za výkon práce považují.  

  

           Příklad 

           Harmonogramem směn bylo pro daný měsíc, který má 23 pracovní dny,   stanoveno  138 hodin.  

Zaměstnanec má sjednanou kratší pracovní dobu v rozsahu 30 hodin týdně, délka směny činí 

6 hodin.  V daném měsíci   byl po dobu 3 týdnů   (90 hodin)   nemocen,  50  hodin odpracoval. 

Maximální limit počtu hodin byl překročen  (90 + 50 = 140)  a sleva za tento měsíc nenáleží.  

             

 d) Nárok na uplatnění slevy nemá zaměstnavatel, který je registrován úřadem práce jako 

zaměstnavatel na chráněném trhu práce.  

 

             e) Slevu nelze uplatnit na zaměstnance, který  je uveden v měsíčním přehledu  nákladů 

na náhradu mezd zaměstnanců pro  uplatnění nároku na výplatu příspěvku v době částečné 

práce.  

  

4) Slevu na pojistném lze za kalendářní měsíc poskytnout za téhož zaměstnance pouze 

jednomu  zaměstnavateli.  Z tohoto důvodu zákon stanoví  další podmínku – oznamovat 

záměr uplatňovat slevu na  příslušného zaměstnance České správě sociálního zabezpečení 

(dále jen ČSSZ“) v elektronické formě. 

 

Povinnosti  zaměstnavatele vůči ČSSZ 

Oznámením  záměru uplatňovat  slevu na příslušného zaměstnance se rozumí okamžik 

jeho doručení ČSSZ. Záměr uplatňovat slevu na pojistném za jednotlivého zaměstnance může 

zaměstnavatel oznámit nejdříve 1 měsíc přede dnem, od kterého bude slevu na pojistném 

za tohoto zaměstnance uplatňovat, ne však dříve než dnem podání oznámení o nástupu 

tohoto zaměstnance do zaměstnání (přihláška k účasti na NP), nejpozději ve lhůtě pro podání 

přehledu za kalendářní měsíc, za který slevu na pojistném za tohoto zaměstnance uplatňuje 

(do 20. kalendářního dne následujícího měsíce). Jestliže má záměr za téhož zaměstnance 



 
 

uplatňovat slevu na pojistném více zaměstnavatelů, sleva na pojistném za tohoto 

zaměstnance náleží tomu zaměstnavateli, který oznámil ČSSZ tento záměr jako první. 

 

Stejným způsobem  se oznamuje i ukončení  uplatňování slevy na pojistném, a to ve 

lhůtě 8 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém slevu na pojistném za tohoto 

zaměstnance uplatnil zaměstnavatel naposledy. Oznámení zaměstnavatele o skončení 

uplatňování slevy na pojistném za zaměstnance se zároveň považuje za zrušení záměru 

uplatňovat tuto slevu za tohoto zaměstnance. Při skončení zaměstnání zaměstnance se 

skončení uplatňování slevy na pojistném za tohoto zaměstnance neoznamuje. 

 

 Příklad 

 Zaměstnanec    starší  55 let    vstoupil  do zaměstnání 1.3.2023. Zaměstnavatel  ho  přihlásil           

 k účasti na NP  5.3.2023. Záměr může zaměstnavatel oznámit ČSSZ nejdříve 5.3.2023, 

nejpozději do 20.4.2023. 

 

Příklad 

Zaměstnanec je účasten nemocenského pojištění již řadu měsíců. V měsíci září  2023 (od   

1.9.2023) se stane studentem  vysoké školy v prezenční formě studia (v potvrzení o studiu je 

forma studia uvedena). Záměr může  zaměstnavatel oznámit 1 měsíc přede dnem, od kterého 

bude slevu uplatňovat. V daném případě nejdříve 1.8.2023 s tím, že slevu uplatní poprvé  za 

měsíc září, nejpozději však do 20.10.2023 (lhůta pro předložení Přehledu o pojistném za září). 

 

Příklad 

Zaměstnanec má sjednanou kratší pracovní dobu nepřekračující 30 hodin týdně do 30.6.2023. 

Od 1.7.2023 bude pracovat  v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Naposledy byla sleva 

uplatněna za měsíc červen 2023. Oznámení o ukončení  uplatňování slevy  na pojistném musí  

být oznámeno na závazném formuláři nejpozději do 8.7.2023. 

 

Příklad 

Zaměstnanec i zaměstnavatel  plní v měsících únor až duben 2023 podmínky pro uplatnění 

slevy na pojistném. V květnu však zaměstnanec odpracuje více hodin, než je stanovený limit. 

V dalších měsících budou opět podmínky pro uplatnění slevy splněny.  Zaměstnavatel  

neoznamuje ukončení uplatňování slevy ve vztahu k měsíci květnu, kdy sleva nebyla uplatněna 

z důvodu nesplnění jedné nebo několika zákonem stanovených podmínek. 

 

5) Výše slevy 

  Výše slevy na pojistném za kalendářní měsíc činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů    

zaměstnanců, na které je sleva uplatňována. Sleva na pojistném se zaokrouhluje na celé 

koruny směrem nahoru. 

 

 



 
 

6) Více zaměstnání u téhož zaměstnavatele 

  Vykonává-li zaměstnanec u téhož zaměstnavatele více zaměstnání, zahrnuje se 

za tohoto zaměstnance do úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců jen vyměřovací základ 

z toho zaměstnání, z něhož zaměstnavatel uplatňuje slevu. 

 

Příklad 

Zaměstnanec má  2 pracovní poměry s krátkými úvazky, které v souhrnu činí nejvýše 30 hodin 

týdně. Za měsíc odpracuje jen 135 hodin. V rámci prvního pracovního poměru je vyměřovací 

základ 10 350 Kč,  v rámci druhého pracovního poměru činí vyměřovací základ 16 800 Kč.  

Zaměstnavatel je oprávněn uplatnit slevu pouze  u jednoho z těchto pracovních poměrů 

a jistěže si zvolí  vyšší vyměřovací základ 16 800 Kč. 

 

7)   Uplatnění slevy 

  Slevu na pojistném za kalendářní měsíc uplatňuje zaměstnavatel na závazném 

formuláři. Slevu    pojistném odečte z částky pojistného  za tento kalendářní měsíc. Slevu 

na pojistném lze uplatnit jen do dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc, za který sleva 

na pojistném náleží. 

 Byla-li z částky pojistného odečtena sleva na pojistném ve vyšší částce, než mohla být 

odečtena, považuje se částka, o kterou bylo pojistné takto zkráceno, za dluh na pojistném 

spojený se sankcí ve formě penále. Byla-li z částky pojistného odečtena sleva na pojistném 

v nižší částce, než mohla být odečtena, nedoplatek na slevě na pojistném nevzniká. Slevu tudíž 

nelze uplatnit zpětně. 

Uplatňuje-li zaměstnavatel slevu na pojistném aspoň za jednoho zaměstnance, 

je povinen na závazném formuláři uvádět též počet zaměstnanců, za které mu sleva 

na pojistném náleží, úhrn vyměřovacích základů těchto zaměstnanců, částku slevy 

na pojistném a úhrn pojistného po snížení o uplatněnou slevu a údaje o jednotlivých 

zaměstnancích, za které slevu uplatňuje.  Těmito údaji se rozumí jméno a příjmení, rodné číslo 

a datum narození, vyměřovací základ zaměstnance ze zaměstnání, na které uplatňuje slevu 

na pojistném za tohoto zaměstnance, rozsah kratší pracovní nebo služební doby v tomto 

zaměstnání a důvod, pro který zaměstnavatel uplatňuje slevu na pojistném. 

 

8) Další povinnosti zaměstnavatele 

Evidenční povinnost 

 Zaměstnavatel je povinen mít ve své evidenci o zaměstnancích, za které uplatňuje slevu 

na pojistném, údaje a doklady stanovené v ustanovení § 23d ZPSZ. Jde  o tyto údaje:  jméno 

a příjmení, důvod pro uplatnění slevy, rozsah kratší pracovní nebo služební doby 

u jednotlivých zaměstnanců v tom zaměstnání, na které je sleva na pojistném uplatňována, 

atd.  

Archivační doba  všech dokumentů činí 10 let následujících po roce, kterého se týkají. 

 

 



 
 

Oznamovací povinnost vůči zaměstnanci 

 Zaměstnavatel má oznamovací povinnost  vůči zaměstnanci.  Pokud zaměstnavatel 

oznámil záměr uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance, je povinen o tom písemně 

informovat zaměstnance před prvním uplatněním této slevy, a to včetně důvodu 

pro uplatnění slevy na pojistném. Zaměstnavatel v této informaci uvede skutečnost, která 

zakládá nárok uplatnění slevy na pojistném za tohoto zaměstnance, upozorní zaměstnance 

na jeho povinnosti související s dokládáním této skutečnosti a poučí ho o následcích neplnění 

povinností.  

 

9) Povinnosti zaměstnanců 

   Zaměstnanec, který sdělil zaměstnavateli údaje pro slevu na pojistném, poskytuje 

zaměstnavateli potřebnou součinnost spočívající v dokládání skutečnosti zakládající nárok 

zaměstnavatele na slevu na pojistném, s výjimkou dokládání údaje o věku zaměstnance. 

Zaměstnanec pro účely slevy na pojistném nedokládá ty skutečnosti, které zaměstnavateli již 

doložil pro daňové nebo jiné účely. (Pozor na potvrzení o studiu na vysokých školách, kde 

pro účely slevy  na pojistném musí být forma studia uvedena, zatímco pro daňové účely je tato 

skutečnost nepodstatná.) 

Pokud zaměstnanec sdělil zaměstnavateli nesprávné údaje pro uplatnění slevy 

na pojistném nebo neoznámil změny mající vliv na uplatnění slevy na pojistném 

a zaměstnavatel v důsledku toho odvedl pojistné snížené o slevu za zaměstnance, aniž byly 

důvody pro uplatnění této slevy, je zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli penále, 

které zaměstnavatel zaplatil; podmínkou této povinnosti zaměstnance v případě neoznámení 

změn je, že byl písemně informován zaměstnavatelem o uplatnění slevy na pojistném  

(viz. bod 8 výše). 

 

Jestliže zaměstnanec nedoložil potřebné doklady pro uplatnění slevy nebo nesdělil 

potřebné údaje pro uplatnění slevy, není zaměstnavatel oprávněn  je po něm vymáhat 

a v takovém případě zaměstnavatel slevu neuplatní. Povinnost zaměstnance sdělovat tyto 

údaje není  zákonem stanovena. 

 

Příklad 

Zaměstnanec je  osobou zdravotně znevýhodněnou a zaměstnavateli tuto skutečnost nesdělil. 

Zaměstnavatel nemůže slevu uplatnit a nemá ani právo po zaměstnanci  příslušný doklad 

vymáhat. 

 

Zaměstnanec  je dále povinen 

a) neprodleně zaměstnavateli sdělit, zda současně vykonává zaměstnání u jiného 

zaměstnavatele se sjednanou kratší pracovní nebo služební dobou v rozsahu, který zakládá 

nárok na slevu, 



 
 

b) oznámit zaměstnavateli všechny změny, které mají vliv na uplatnění slevy na pojistném, 

s výjimkou údajů o věku zaměstnance a věku dítěte, a to do 8 kalendářních dnů ode dne, 

v němž tyto skutečnosti nastaly,  

c) neprodleně na výzvu zaměstnavatele doložit skutečnosti potřebné pro uplatňování slevy 

na pojistném. 

 

10) Povinnosti ČSSZ 

ČSSZ sděluje zaměstnavateli na  jeho žádost v elektronické podobě způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, zda je evidován záměr uplatňovat slevu na jednotlivého 

zaměstnance.  

Zaměstnavatel podává žádost datovou zprávou nebo na předepsaném tiskopise 

v elektronické podobě. Zjistí-li ČSSZ, že již dříve záměr uplatnit slevu na pojistném za téhož 

zaměstnance uplatnil jako první jiný zaměstnavatel, elektronicky informuje o této skutečnosti 

neprodleně zaměstnavatele, který oznámil záměr uplatňovat slevu na pojistném 

za zaměstnance jako další v pořadí. 

ČSSZ  vede evidenci zaměstnavatelů, kteří ohlásili záměr uplatňovat slevu na pojistném 

jako první, a zaměstnanců, za které je tato sleva uplatňována; tato evidence může být vedena 

v rámci registru pojištěnců a registru zaměstnavatelů. 

 

Evidence zaměstnanců, za které je uplatňována sleva na pojistném, obsahuje tyto 

údaje: 

a) jméno a příjmení zaměstnance, rodné číslo a datum narození, 

b) den, od kterého má zaměstnavatel záměr slevu na pojistném za tohoto zaměstnance 

uplatňovat, 

c) důvod pro uplatnění slevy, 

d) rozsah kratší pracovní nebo služební doby u zaměstnance v tom zaměstnání, na které 

je sleva na pojistném uplatňována, a 

e) den, za který byla sleva na pojistném uplatněna naposledy. 

 

 Cílem schválené zákonné úpravy  je motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání osob, 

které   z důvodu věku nebo různých životních situací  jsou více ohroženi na trhu práce, protože 

nemohou pracovat po stanovenou, ale jen po kratší pracovní dobu.   

 



 
 

Zvýšení  peněžitého příspěvku na stravování od  20.8.2022 

 

Vyhláška č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby 

základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení 

průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění 

pozdějších předpisů, kterou se zvýšily sazby stravného při  tuzemské pracovní cestě, nabyla 

účinnosti 20.8.2022. 

V souladu s   § 6 odst. 9 písm. b) zákona č 586/1992 Sb.,  je od daně osvobozena 

hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům 

ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných 

subjektů nebo peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování 

za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze 

poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. 

Na základě výše uvedeného dochází  ke zvýšení peněžitého příspěvku na stravování  

a též  ke zvýšení   daňové  uznatelnosti     nepeněžního plnění na stravování u zaměstnavatele 

dle  § 24 odst. 2  písm. j) bod 4 ZDP  v souvislosti s vyhláškou č. 237/2022 Sb.(dále jen 

„vyhláška“). 

Podle  § 3 bodu a) vyhlášky činí horní hranice rozpětí stravného  dle § 176 odst. 

1 zákoníku práce  142 Kč.  

Znamená to, že od 20.8.2022 je peněžitý příspěvek (stravenkový paušál) 

u zaměstnance  osvobozen   do výše 99,40 Kč  za jednu  směnu. (142 x 70% = 99,40 Kč). 

      V souladu s   § 24 odst. 2  písm. j) bod 4 ZDP jde o  daňově účinný výdaj,   jedná-li se o výdaje 

na   

- provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo 

-  příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované 

jako nepeněžní plnění až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu podle zákoníku 

práce, maximálně však do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout 

zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, nebo 

- na peněžitý příspěvek na stravování. 

Příspěvek na stravování (nepeněžní i  peněžité plnění = stravovací paušál) lze uplatnit jako 

výdaj, pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 

hodiny. U stravenkového paušálu je tato podmínka spojena s příjmem u poplatníka  

osvobozeným od zdanění. Není-li totiž stravenkový paušál  příjmem osvobozeným, jde vždy 

o daňově účinný výdaj, neboť v takovém případě platí pojistné na sociální a zdravotní 

pojištění jak   zaměstnanec, ta i zaměstnavatel.  

 

Příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v průběhu směny 

vznikl nárok na stravné  při pracovní cestě dle zákoníku práce (viz. § 24 odst. 2  písm. j) bod 4, 

čtvrtá věta ZDP).  

 

 



 
 

Příklad  

Zaměstnavatel poskytuje  peněžitý příspěvek (stravovací paušál) v maximální výši, tedy 

za jednu směnu 99,40 Kč.  Zaměstnanec má pracovní dobu stanovenou od 6 do 14,30 hodin.  

Je vyslán  na pracovní cestu po odpracování  4 hodin, tedy v 10 hodin. Do konce směny zbývá  

jen 4,5 hodiny. Pracovní cesta  končí tento den ve 22 hodiny. Nárok na stravné mu vzniká až 

po ukončení směny, a proto mu vznikne nárok na  stravné při pracovní cestě a ještě  nárok 

na stravenkový paušál.             

Druhý zaměstnanec, který má  stejnou pracovní dobu, bude vyslán na pracovní cestu 

již v 8 hodin. Do konce  směny zbývá 6,5 hodiny a  v rámci této směny mu vznikne nárok 

na stravné (zákonný nárok).  Nevznikne mu nárok na stravenkový paušál.                                                                                                             

 

Dle výkladu Ministerstva financí je stravenkový paušál do limitní výše příjmem 

osvobozeným  bez ohledu na délku plánované směny   a její plné  odpracování.   

V případě kratší směny, resp. při přítomnosti během směny pouze po dobu její blíže 

neurčené části, je peněžitý příspěvek na stravování také osvobozen. Nelze tak vyloučit 

situaci, kdy přítomnost zaměstnance během stanovené směny  v délce 8 hodin bude trvat 

pouze 2 hodiny,  6 hodin bude nepřítomen  z důvodu lékařského ošetření či vyšetření. 

V daném případě nebude  peněžitý příspěvek na stravování  na straně zaměstnavatele 

daňově účinným  výdajem, ale u zaměstnance bude do stanoveného limitu  (99,40 Kč)   stále 

příjmem od daně osvobozeným. 

Připomeňme, že harmonogram směn obsahuje jen plánované směny, nikoliv  směny 

mimořádné. Mimořádné směny jsou vždy prací přesčas a stravenkový paušál se jich tudíž 

netýká. Pokud  však v souvislosti s mimořádnou směnou vzniknou zaměstnanci mimořádné 

cestovní výdaje, je zaměstnavatel povinen poskytnou náhradu všech cestovních výdajů 

(viz. písm. c) § 152  ZP)  a tento právní nárok nelze nahrazovat stravenkovým paušálem.  

 

V  souvislosti se  stravenkovým paušálem, který  je možné poskytovat od roku 2021,   

došlo také ke změně vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb. s tím, že z fondu lze přispívat 

zaměstnancům na stravování podle právních předpisů upravujících stravování v organizační 

složce státu, příspěvkové organizaci a státním podniku a na peněžitý příspěvek na stravování, 

nejvýše však 45 % tohoto příspěvku. Maximální výše peněžitého příspěvku z FKSP činí  

od 20. 8. 2022 99,40 x 45% = 44,73 Kč. 

 



  

Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023  

 

Nařízení vlády č. 290/2022 Sb., které nabývá účinnosti 1.1.2023, stanoví údaje o výši 

všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu 

všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení 

výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 

a o zvýšení důchodů v roce 2023.  

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 a přepočítacího koeficientu 

pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu 

1) Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 činí 38 294 Kč. 

2) Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok   

2021 činí 1,0530. 

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu 

Pro rok 2023 výše 

a) první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 17 743 Kč, 

b) druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 161 296 Kč. 

Výše základní výměry důchodu 

Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu 

pro rok 2023 činí 4 040 Kč. 

Zvýšení důchodů v roce 2023 

(1) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2023 

se zvyšují od 1. ledna 2023 tak, že 

a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 140 Kč měsíčně, 

b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 5,1 % procentní výměry důchodu, která náleží 

ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje. 

(2) Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny 

anebo se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností, upraví se při změně výše vypláceného 

důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při obnovení výplaty důchodu 

zvýšení procentní výměry důchodu podle odstavce 1 písm. b), a to podle té výše procentní 

výměry důchodu, která náleží ode dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu. 

Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly 

vyměřeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle odstavce 1. 

 

1. Průměrná mzda pro účely důchodového pojištění 

Z výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 a přepočítacího koeficientu 

pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu se stanoví průměrná mzda pro účely 

důchodového pojištění v r. 2023 a činí: 38 294 x 1,0530 = 40 323,582 Kč, zaokr. 40 324 Kč. 

 

 



  

2. Redukční hranice v nemocenském pojištění a pro náhradu mzdy při DPN 

Od 1. ledna 2023 se zvyšují redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího 

základu pro stanovení výše dávek nemocenského pojištění a pro výpočet průměrného 

výdělku pro stanovení výše náhrady mzdy v době prvních 14 kalendářních dnech trvání 

dočasné pracovní neschopnosti. 

  Rok  2022 2023 

Redukční hranice v nemocenském pojištění  I. 

II. 

III.  

1 298 Kč 

1 946 Kč 

  3 892 Kč   

 

1 345 Kč 

2 017 Kč 

4 033 Kč 

Redukční hranice pro náhradu mzdy  při DPN  I. 

II. 

III.  

227,15 Kč 

 340,55 Kč 

 681,10 Kč 

235,375 Kč 

352,975 Kč 

705,775 Kč                 

 

3. Podmínky účasti na nemocenském pojištění  

Od 1. ledna 2023 dochází ke zvýšení rozhodného příjmu pro vznik účasti 

na nemocenském pojištění  na částku 4 000 Kč.   V souladu s ustanovením odst. 2 § 6  zákona 

č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „ZNP“) 

se částka rozhodného příjmu  zvyšuje od 1. ledna kalendářního roku, pokud  jedna desetina  

součinu všeobecného vyměřovacího základu  stanoveného podle zákona o důchodovém 

pojištění, který o dva roky  předchází tomuto kalendářnímu roku, a přepočítacího koeficientu  

pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu bude po zaokrouhlení na celou 

pětisetkorunu směrem dolů vyšší než dosud platná částka rozhodného příjmu.  

Výpočet  pro rok 2023:  l/10 z částky 40 323,582 Kč činí 4 032,36 Kč, po zaokrouhlení 

na celou pětisetkorunu dolů činí 4 000 Kč.  

V souvislosti se zvýšením rozhodného příjmu pro vznik účasti na nemocenském 

pojištění od roku 2023  je vhodné upozornit plátce pojistného na zánik pojištění u některých   

zaměstnanců, kteří byli účastni nemocenského pojištění v rámci tzv. ostatního zaměstnání  

(viz. § 6  odst. 1 ZNP). Podle  § 10 odst. 4  písm. b) ZNP zaniká účast zaměstnance na pojištění  

podle  § 6 dnem předcházejícím dni, od kterého  dochází ke zvýšení rozhodného příjmu 

pro vznik účasti na nemocenském pojištění.   

 

Příklad 

Zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr s kratší pracovní dobou a výše mzdy 

stanovená mzdovým výměrem činí v r. 2022 částku  3 600 Kč měsíčně. Nedojde-li ke zvýšení     

mzdy k 1.1.2023 alespoň na 4 000 Kč měsíčně, dojde  ke změně zaměstnání ostatního 

na zaměstnání malého rozsahu z důvodu zvýšení rozhodného příjmu pro vznik účasti 

na nemocenském pojištění a k zániku  účasti zaměstnance na pojištění.  Zaměstnavatel 

je povinen  oznámit  OSSZ do 8.1.2023  skončení  ostatního zaměstnání, které  zaniklo  dnem  

31.12.2022.  



  

V rámci  ostatního zaměstnání plyne ochranná lhůta, zatímco u zaměstnání malého 

rozsahu nikoliv. Při výkonu zaměstnání malého rozsahu  je zaměstnanec pojištěn jen v těch 

kalendářních měsících po dobu trvání takového zaměstnání, v nichž dosáhl částky 

započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání alespoň  ve výši rozhodného příjmu, tedy v r. 

2023  alespoň částky 4 000 Kč.  

 

Příklad 

 Zaměstnanec měl  uzavřenou dohodu o pracovní činnosti  od 1.10.2022 do 31.3.2023 

s rozsahem výkonu práce v průměru v jednotlivých týdnech  12 hodin týdně a odměnou 

100 Kč za hodinu. Protože výkon práce v jednotlivých týdnech nebyl pevně určen (vykonával 

práce podle potřeb zaměstnavatele), jednalo se o zaměstnání malého rozsahu.  

V jednotlivých měsících bylo zúčtováno: 

 

Období - měsíc Zúčtovaný  příjem Účast  na 

NP 

Poznámka 

10/2022 2 900 Kč Ne Rozhodný příjem 3 500 Kč 

11/2022 3 600 Kč Ano Rozhodný příjem 3 500 Kč 

12/2022 3 800 Kč Ano Rozhodný příjem 3 500 Kč 

1/2023 3 800 Kč Ne Rozhodný příjem 4 000 Kč 

2/2023 4 900 Kč Ano Rozhodný příjem 4 000 Kč 

3/2023 3 500 Kč Ano Rozhodný příjem 4 000 Kč 

4/2023     800 Kč Ano Příjem zúčtovaný po skončení ZMR 

se považuje za příjem zúčtovaný do 

kalendářního měsíce, v němž  

zaměstnání skončilo. 

Pojistné se odvede zpětně  z částky  

4 300 Kč (3 500 + 800). 

 

 

4. Maximální vyměřovací základ 

Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení od roku 2012 

činí 48násobek průměrné mzdy. 

Pro rok 2023  činí MVZ  …. 40 324  x 48 = 1 935 552 Kč 

Rok  2022 2023 

Maximální vyměřovací základ  1 867 728 Kč 1 935 552 Kč 

 

 

 



  

 

5. Minimální a maximální  hranice u OSVČ v roce 2022 a 2023 

Rok  2022 2023 

Daňový základ u OSVČ vedlejší, který založí povinnou  účast 

na důchodovém pojištění  

93 387 Kč 96 777 Kč 

Minimální měsíční vyměřovací základ u OSVČ: 

                                                                        hlavní 

                                                                        vedlejší  

 

9 728 Kč 

3 892 Kč 

 

10 081 Kč 

4 033 Kč 

Minimální záloha pojistného  u OSVČ: 

 

                                                                                    hlavní 

                                                                        vedlejší  

 

 

2 841Kč 

    1 137 Kč 

 

 

2 944 Kč 

1 178 Kč 

Minimální  pojistné na nemocenské pojištění 147 Kč 168 Kč 

 

Účast  OSVČ na   nemocenském pojištění je dobrovolné a podmínky  pro vznik účasti  

jsou  uvedeny v ustanovení § 13 ZNP.  

Zákonem č. 259/2017 Sb. došlo od 1.1.2019 k podstatným změnám v placení záloh 

na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění. Cílem bylo  omezit  penalizaci  

pojištěných osob, které   neuhradily  pojistné ve  stanovené lhůtě.  

   Od roku 2019 se nestanoví maximální výše měsíčního vyměřovacího základu 

pro platbu záloh. OSVČ může zaplatit zálohu v jakékoliv výši při dodržení  pro ni stanovenou 

minimální výši záloh.  Částky, které převyšují předpis záloh na pojistné, jsou považovány 

za platby do budoucna, nejdéle do prosince daného roku. OSVČ si tedy může platit zálohy 

na pojistné do budoucna a tuto skutečnost již nemusí OSSZ dopředu oznamovat. Další 

podstatné  změny  v placení záloh na důchodové  pojištění a pojistné na nemocenské pojištění  

jsou zveřejněny  na webových stránkách  ČSSZ.  

 

6. Dobrovolné důchodové pojištění  

Minimální vyměřovací  základ  v r. 2023 pro dobrovolné důchodové pojištění činí      

10 081 Kč.  Pojistné činí   10 081 x 28% = 2 823 Kč.  

 

7. Zdravotní pojištění  

Minimální výše pojistného  na zdravotní pojištění u OSVČ hlavní ….40 324 : 2  x 

13,5% = 2 721,87 Kč, zaokr. 2 722 Kč.  

Minimálním vyměřovacím základem pro odvod zdravotního  pojištění  u zaměstnance  

je minimální mzda.  

 

 

 



  

Odpočet u poživatelů invalidních důchodů 

 

Zákonem č.  260/2022 Sb.  se od 1.1.2023  zvyšuje vyměřovací základ u osob, za které 

platí pojistné stát, na částku 14 074 Kč.  Za každého „pojištěnce státu“  uhradí stát příslušné 

zdravotní pojišťovně  1 900 Kč (14 074 x 13,5%). 

  

O příslušnou částku  (v r. 2023 o 14 074 Kč) se snižuje dosažený měsíční vyměřovací 

základ u poživatelů invalidních důchodu, kteří jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který 

v příslušném kalendářním měsíci zaměstnává více než 50% zaměstnanců se zdravotním 

postižením z celkového přepočteného počtu zaměstnanců. Odpočet je možné uplatnit 

i u poživatelů invalidních důchodů pracujících u inkriminovaného zaměstnavatele na základě  

dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.   

 

8. Paušální daň  

V souvislosti se zvýšením  minimálního pojistného na zdravotní pojištění a sociální 

zabezpečení u OSVČ hlavní dochází ke zvýšení paušální daně pro rok 2023, pokud OSVČ bude 

mít příjmy do 1 milionu korun.  

  

 

 Rok 2022 Rok 2023 

Pojistné na zdravotní pojištění 2 627 Kč 2 722 Kč 

Pojistné na důchodové pojištění 3 267 Kč 3 386 Kč 

Daň z příjmů    100 Kč    100 Kč 

Celkem  paušální daň  5 994 Kč 6 208 Kč 

  

V paušální dani je zahrnuto minimální zdravotní pojištění pro OSVČ hlavní, minimální 

pojistné na důchodové pojištění  pro OSVČ hlavní zvýšené o 15 %  (2 944 x 1,15 = 3 386) Kč 

a daň z příjmů ve výši 100 Kč.  Záloha na paušální daň je splatná vždy do 20. kalendářního 

dne příslušného měsíce. Pokud poplatník nestihne zálohu uhradit včas, vystavuje se riziku 

vzniku nedoplatků.  

Podle navrhovaných změn v ZDP dojde ke změně podmínek uplatnění paušální daně 

na 2 miliony korun. Současně se mají zavést i další dvě pásma paušálního odvodu. 

Pro druhé pásmo by měla činit paušální daň 16 000 Kč, pro třetí pásmo 26 000 Kč. 



 
 

 

Nové povinnosti zaměstnavatelů od 1. 4. 2022 
 

Zákonem č. 248/2021 Sb., který má dělenou účinnost, dochází k zásadním  změnám 

v ohlašovacích povinnostech  zaměstnavatelů vůči OSSZ od 1.4.2022.   

Tímto zákonem se mění  zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ( viz.  § 42, odstavec 3). 

  Od 1.4.2022 je  úřad práce  oprávněn získávat údaje rozhodné pro přiznání 

a poskytování podpory v nezaměstnanosti  z informačních systémů vedených Českou správou 

sociálního zabezpečení podle zákona o nemocenském pojištění, a to údaj o 

a) druhu zaměstnání, 

b) době trvání zaměstnání, 

c) době důchodového pojištění, 

d) výši průměrného nebo pravděpodobného měsíčního čistého výdělku zjištěného podle 

příslušných právních předpisů, 

e) výši nároku na odstupné, odbytné, odchodné, včetně informace, zda bylo vyplaceno, a 

f) způsobu a důvodu skončení zaměstnání. 

 

Současně  se mění oznamovací povinnost zaměstnavatele při skončení zaměstnání – 

viz. § 94 odst. 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.   

Zaměstnavatel je povinen od 1.4.2022   při ukončení  pojištěného zaměstnání  sdělit 

elektronicky  příslušné OSSZ veškeré údaje dle § 42 odst. 3 zákona 435/2004 Sb. 

 Jde o údaje o: 

a) druhu zaměstnání, 

b) době trvání zaměstnání, 

c) době důchodového pojištění, 

d) výši průměrného nebo pravděpodobného měsíčního čistého výdělku zjištěného podle 

příslušných právních předpisů, 

e) výši nároku na odstupné, odbytné, odchodné, včetně informace, zda bylo vyplaceno, a 

f) způsobu a důvodu skončení zaměstnání. 

 

Podle zákona č. 435/2004 Sb. § 25 odst. 1 bod c) a s)  může být  uchazečem o zaměstnání 

pouze fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není 

c) společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo komanditistou 

komanditní společnosti nebo ředitelem obecně prospěšné společnosti anebo vedoucím 

organizační složky zahraniční právnické osoby vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah 

k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho 

měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle 

odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy, 



 
 

  s) fyzickou osobou pověřenou obchodním vedením, která tuto činnost vykonává 

za odměnu mimo pracovněprávní vztah a její měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu 

s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy. 

 

Současná právní úprava nebrání jednateli přihlásit se na úřad práce a pobírat podporu. 

Podmínkou ale je, že upozorní na to, že je jednatel, doloží své příjmy a nebudou větší než 

polovina minimální mzdy. Pro rok 2022 činí minimální mzda 16 200 Kč. 

 

 

§ 50 zákona č. 435/2004 Sb. 

Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví procentní sazbou 

z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn 

a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání 

v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů; pokud se u něho tyto 

pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem k úpravě stanovené zvláštními právními 

předpisy pro právní vztah, ve kterém vykonával své poslední ukončené zaměstnání, zjistí se 

pro účely podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci jeho průměrný měsíční 

čistý výdělek obdobně podle pracovněprávních předpisů.  

§ 42 odst. 2 „Skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti 

je uchazeč o zaměstnání povinen doložit krajské pobočce Úřadu práce, a to například 

evidenčním listem důchodového pojištění, potvrzením o zaměstnání, potvrzením o výši 

průměrného výdělku, dokladem o výkonu jiné výdělečné činnosti, u osoby samostatně 

výdělečně činné potvrzením o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím 

základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, 

pokud si tyto skutečnosti nemůže Úřad práce podle odstavce 3 zjistit sám. 

Odst. 3 

Úřad práce je oprávněn získávat údaje rozhodné pro přiznání a poskytování podpory 

v nezaměstnanosti z informačních systémů vedených Českou správou sociálního 

zabezpečení. 

§ 52 

Uchazeči o zaměstnání, jehož poslední výdělečná činnost před podáním žádosti o podporu 

v nezaměstnanosti nebyla dobou důchodového pojištění, který však splnil podmínku celkové 

doby předchozího zaměstnání stanovenou v § 39 odst. 1 písm. a), se podpora 

v nezaměstnanosti stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího 

základu, kterého dosáhl v posledním zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, které jsou 

dobou důchodového pojištění.  

 



 
 

§ 51 

Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 

2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy 

v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu 

roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže 

a) splnil podmínku doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)] započtením náhradní 

doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání, 

b) bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku 

nebo vyměřovacího základu, nebo 

c) nelze u něj stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ. 

 



 

 

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2023 

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné 

pracovní neschopnosti (karanténě)  

O náhradě mzdy, platu či odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné 

pracovní neschopnosti (DPN) pojednávají ustanovení § 192, 193 a 194 ZP a další navazující 

ustanovení v zákoníku práce – § 66, § 85 odst. 4 a § 317 písm. b). 

Podmínky vzniku nároku na náhradu mzdy 

V době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti náleží zaměstnancům 

v pracovním poměru nebo v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr náhrada mzdy, 

platu nebo odměny z dohod (dále jen náhrada mzdy při DPN), pokud ke dni vzniku DPN 

splňuje zaměstnanec podmínky nároku na nemocenské podle ZNP. Jinými slovy: pokud 

zaměstnání založilo účast na nemocenském pojištění, není překročena podpůrčí doba 

a zaměstnání trvá. Zaměstnavatelé musí znát podmínky účasti na nemocenském pojištění, 

protože oznamují okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) nástup 

do zaměstnání pouze těch zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. 

Například zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni 

nemocenského pojištění v těch kalendářních měsících, v nichž jim byl zúčtován započitatelný 

příjem z dohody o provedení práce (nebo z úhrnu těchto dohod u téhož zaměstnavatele 

v kalendářním měsíci) vyšší než 10 000 Kč. 

 

Počátek DPN 

Náhrada mzdy přísluší jen za pracovní dny (plánované směny). Podle § 78 odst. 1 písm. c) ZP 

se směnou rozumí ta část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec 

povinen odpracovat na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn  

(harmonogram směn). 

Pokud vznikla DPN v den, kdy již zaměstnanec celou směnu odpracoval, začne běžet prvních 

14 kalendářních dnů trvání DPN následujícím kalendářním dnem. Odpracuje-li zaměstnanec 

jen část své směny, začíná běžet prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN již tímto dnem 

a není podstatné, jakou část směny odpracoval. 

Souběh nároků na výplatu dávek 

Vznikne-li z jednoho pojištění současně nárok na výplatu více dávek, má 

a) nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství přednost před nárokem na výplatu 

ostatních dávek,  



 

 

b) nárok na výplatu otcovské přednost před nárokem na výplatu nemocenského 

a ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného, 

c) nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného přednost před nárokem na výplatu 

nemocenského a ošetřovného, 

d) nárok na výplatu nemocenského přednost před nárokem na výplatu ošetřovného. 

Při souběhu nároku na výplatu nemocenského z důvodu DPN v době, kdy trvá nárok 

na výplatu nemocenského z důvodu karantény, se vyplácí nemocenské z důvodu DPN až 

po ukončení podpůrčí doby u nemocenského z důvodu karantény. To platí i naopak. Náhrada 

mzdy při DPN v takovém případě nepřísluší.  

Pokud vznikne zaměstnanci právo na náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, 

nepřísluší mu současně náhrada mzdy z důvodu jiné překážky v práci. 

Náhrada mzdy při DPN je specifickým druhem náhrady ušlého příjmu, a má proto stanoven 

zvláštní právní režim, pokud jde o podmínky vzniku práva na tuto náhradu. 

Předpoklady pro vznik práva na náhradu mzdy při DPN: 

1. Zaměstnanec je v pracovním poměru nebo činný na základě dohod konaných 

mimo pracovní poměr, pokud je v této době nemocensky pojištěn a není 

vyčerpána obecná podpůrčí doba pro výplatu dávek nemocenského 

(380 kalendářních dnů). 

2. Zaměstnanec byl uznán práce neschopným nebo má nařízenou karanténu. 

3. Dočasnou pracovní neschopnost si zaměstnanec nepřivodil úmyslně. 

Podpůrčí doba 

Podpůrčí doba trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní 

neschopnosti nebo karantény. V odůvodněných případech a při splnění zákonem 

stanovených podmínek může být podpůrčí doba prodloužena maximálně o dalších 

350 kalendářních dnů. 

U poživatele starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně 

se nemocenské vyplácí od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 

od 15. kalendářního dne nařízené karantény po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle 

však do dne, jímž končí pojištěná činnost. Při více dočasných pracovních neschopnostech 

v jednom kalendářním roce se nemocenské vyplácí v tomto roce nejvýše po dobu 

70 kalendářních dnů poskytování dávky. Pokud například poživatel starobního důchodu, 

který má uzavřen pracovní poměr na celý rok, vyčerpá při opakovaných nemocech nebo 

při jedné dlouhodobé nemoci v příslušném  roce plných 70 kalendářních dnů dávky a opět 

onemocní, bude mu vznikat nárok na náhradu mzdy při DPN, pokud nebude mít překročenou 

obecnou podpůrčí dobu 380 kalendářních dnů. 



 

 

Nárok na výplatu náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nevznikne v době: 

a. kdy mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu poskytnuté na žádost 

zaměstnance, pokud pracovní neschopnost vznikla nejdříve dnem, který následuje 

po dni nástupu na takové volno, 

b. stávky, jestliže pracovní neschopnost vznikla nejdříve dnem, který následuje po dni, 

ve kterém se zaměstnanec stal účastníkem stávky, 

c. kdy je zaměstnanec ve vazbě nebo vykonává trest odnětí svobody, přestože právo 

na náhradu mzdy při DPN vzniklo před touto skutečností, 

d. kdy nadále náleží započitatelný příjem ze zaměstnání, z něhož mu náleží náhrada 

při dočasné pracovní neschopnosti (např. u soudců, vojáků z povolání), 

e. kdy vykonává práci v pracovněprávním vztahu, z něhož by mu náležela náhrada mzdy 

v době DPN. Znamená to, že pokud vykonává práci, má přednostně nárok na mzdu, 

plat nebo odměnu z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a nikoliv 

na náhradu mzdy (odměny) při DPN. 

Výše náhrady a její stanovení 

Při výpočtu náhrady mzdy při DPN se vychází z průměrného hodinového 

výdělku pro pracovněprávní účely vypočtený v souladu s § 351 a násl. ZP. Nutno upozornit 

na to, že průměrný výdělek se zjišťuje vždy k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí 

z rozhodného období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud bude nemoc trvat tak, 

že v rámci prvních 14 kalendářních dnů DPN připadne jeden či  několik pracovních dnů  

do jednoho čtvrtletí a následující pracovní den/dny až do 14. kalendářního dne DPN 

do následujícího čtvrtletí, budou se pro výpočet náhrady mzdy při DPN používat 2 průměrné 

hodinové výdělky. 

Příklad č. 1 – DPN na přelomu čtvrtletí 

Zaměstnanec pracuje v rámci 40hodinové týdenní pracovní doby, která je rozvržena 

rovnoměrně do pěti pracovních dnů. DPN vznikne dne 23. 6. (pondělí) a bude trvat do 17. 7. 

následujícího měsíce. Dne 23. 6. zaměstnanec nepracoval. 

Náhrada mzdy při DPN bude náležet od 23. 6. do 5. 7. Od 6. 7. bude náležet nemocenské za 

kalendářní dny až do ukončení pracovní neschopnosti. Pro výpočet náhrady mzdy při DPN 

bude za dobu od 23. 6. do 30. 6. použit průměrný výdělek platný k 1. 4. a pro výpočet náhrady 

mzdy za dobu od 1. 7. do 5. 7. průměrný výdělek platný k 1. 7. Doplňujeme, že náhrada mzdy 

bude poskytnuta jen za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny. 

Tento průměrný hodinový výdělek se dále upraví stejným způsobem, jakým se upravuje denní 

vyměřovací základ pro výpočet nemocenského podle § 21 odst. 1 písm. a) ZNP s využitím tří 

redukčních hranic. 



 

 

Redukční hranice 

Podle § 192 odst. 2 ZP se pro účely náhrady mzdy nebo platu při dočasné pracovní 

neschopnosti použije průměrný výdělek, který se dále upraví stejným způsobem, jakým 

se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění. 

Pro přepočet redukčních hranic platných pro výpočet dávek nemocenského pojištění 

se použije koeficient 0,175 s tím, že se takto vypočítané hodnoty zaokrouhlí na dvě platná 

desetinná místa nahoru. 

rok               2022              2023 

Redukční hranice  

v nemocenském 

pojištění  

I. 

II. 

III. 

 1 298 Kč 

 1 946 Kč 

  3 892 Kč   

 

1 345 Kč 

2 017 Kč 

4 033 Kč 

Redukční hranice pro  

náhradu mzdy při DPN 

I. 

II. 

III. 

  227,15 Kč 

   340,55 Kč  

   681,10 Kč 

235,375 Kč 

352,975 Kč 

705,775 Kč                 

 

S použitím hodinových redukčních hranic se provede redukce průměrného hodinového 

výdělku takto: 

• do výše první redukční hranice se započte 90 % průměrného hodinového výdělku, 

• rozdíl mezi druhou a první redukční hranicí se započte ve výši 60 %, 

• rozdíl mezi třetí a druhou redukční hranicí se započte ve výši 30 %, 

• k částce průměrného hodinového výdělku nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. 

Redukce průměrného hodinového výdělku pro r. 2023: 

Zápočet do výše I. red. hranice  235,375 × 90 % = 211,838Kč  

Zápočet rozdílu mezi II. a I. red. hranicí  (352,975 – 235,375) × 60 % = 70,56 Kč  

Zápočet rozdílu mezi III. a II. red. hranicí  (705,775 – 352,975) × 30 % = 105,84 Kč  

Maximální redukovaný průměrný výdělek  211,838 + 70,56 + 105,84= 388,238 Kč  

Náhrada mzdy ve výši 60 % redukovaného 

průměrného výdělku v r. 2023 činí maximálně  

388,238× 60 % = 232,943 Kč za hodinu  

Hodinová náhrada mzdy se dále násobí počtem hodin, které zaměstnanec neodpracoval 

v období prvních 14 kalendářních dnech trvání DPN. Takto zjištěná celková výše náhrady 

se zaokrouhlí buď na celé koruny nahoru tak, jako se zaokrouhluje mzda a plat (§ 142 odst. 

2 ZP), nebo se uplatní matematický způsob zaokrouhlení. Náhrada mzdy poskytnutá 

v souladu s § 192 ZP nepodléhá zdanění, ani odvodu pojistného. 



 

 

Náhrada mzdy a platu náleží zaměstnanci v období prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN 

za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a za svátky, za které jinak přísluší 

zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu plat nebo mzda nekrátí, pokud v těchto 

jednotlivých dnech splňuje podmínky nároku na výplatu nemocenského a pokud pracovní 

poměr trvá. 

Přelom roku 2022 a 2023 

Pokud DPN vznikla před 1. 1. 2023 a trvá i po 31. 12. 2022, použije se od 1. 1. 2023 průměrný 

výdělek platný k 1. 1. 2023  a zredukuje se podle nových redukčních hranic pro rok 2023. 

Příklad č. 2 – redukce průměrného hodinového výdělku 

Zaměstnanec dosáhl průměrného hodinového výdělku 681,20 Kč. Výše skutečného 

průměrného výdělku je mezi druhou a třetí redukční hranicí. 

Redukce se provede takto: 

Částka do 235,375 Kč se započte ve výši 90 %  211,838 Kč  

Rozdíl mezi druhou a první redukční hranicí se 

započte ve výši 60 %  

(352,975 – 235,375) × 60 % = 70,56 Kč  

Částka přesahující druhou redukční hranici se 

započte ve výši 30 %  

(681,20 – 352,975) × 30 % = 98,468Kč  

Redukovaný průměrný výdělek  211,838 + 70,56 + 98,468 = 380,866 Kč  

Náhrada mzdy při DPN ve výši 60 %  380,866 × 60 % = 228,5196Kč, zaokr. 

228,52 Kč za hodinu  

Předpokládejme, že zaměstnanec neodpracoval v těchto 14 kalendářních dnech 9 směn 

po 10 hodinách. Výše náhrady mzdy bude činit 9 x 10 x 228,52 = 20 566,80 Kč, 

zaokr. 20 567 Kč. 

Od 15. kalendářního dne mu bude náležet nemocenské, které bude vyplácet OSSZ. 

 

Splatnost náhrady mzdy při DPN 

Náhrada mzdy při DPN je splatná se mzdou za příslušné období. Náhrada mzdy nebo platu 

se poskytuje na základě elektronických dokladů stanovených pro uplatnění nároku 

na nemocenské, a to v nejbližším výplatním termínu po doručení těchto dokladů. Od 1. 1. 

2020 jsou veškeré doklady při DPN zasílány zaměstnavateli elektronicky prostřednictvím 

ePortálu. Pokud údaj o trvání DPN ke 14. kalendářnímu dni trvání nemoci zadá do systému 

lékař později než stanoví zákon, poskytne zaměstnavatel náhradu mzdy při DPN v závislosti 

na tomto dokladu, mnohdy až v následujícím výplatním termínu.  



 

 

Nadále platí, že pokud DPN trvá déle než 14 kalendářních dnů, je ošetřující lékař povinen 

vydat (resp. zadat do systému)  potvrzení o jejím trvání vždy ke 14. kalendářnímu dni a 

v další době trvání DPN alespoň 1× za měsíc. 

Jestliže zaměstnavatel v případě včasného zadání dokladů do systému lékařem nevyplatí 

zaměstnanci náhradu mzdy při DPN nebo její část ani do 15 dnů po uplynutí termínu 

splatnosti mzdy (mzda je splatná do konce měsíce následujícího po měsíci, za který mzda 

náleží), může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr podle § 56 odst. 1 písm. b) ZP. 

Má-li zaměstnanec za pracovní den, v němž mu vzniklo nebo zaniklo právo na náhradu mzdy 

při DPN, také právo na mzdu nebo plat za část pracovní doby, náleží mu za tento den jen 

poměrný díl náhrady mzdy při DPN připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu 

nenáleží mzda nebo plat. 

Náhrada mzdy nad zákonnou výši 

Náhradu mzdy při DPN lze dohodnout nebo stanovit nad rámec redukčních hranic. 

V takovém případě však nesmí výše náhrady připadající na 1 hodinu převýšit průměrný 

hodinový výdělek zaměstnance. Náhrada mzdy při DPN poskytnutá nad rámec zákonem 

stanovených podmínek podléhá zdanění a též se z ní odvádí zdravotní pojištění a sociální 

zabezpečení.  

Snížení výše náhrady mzdy 

Zákonná výše nebo výše dohodnutá či stanovená vnitřním předpisem se vždy snižuje 

o 50 % v případě, že si DPN přivodil zaměstnanec: 

• zaviněnou účastí ve rvačce, 

• jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků nebo 

psychotropních látek, 

• při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku. 

V případě, že zaměstnavatel vyplatí náhradu mzdy při DPN a po ukončení DPN zjistí, že došlo 

k neoprávněné výplatě náhrady, je oprávněn podle ustanovení § 147 odst. 1 písm. e) ZP 

srazit náhradu mzdy nebo platu poskytnutou podle § 192 ZP bez souhlasu zaměstnance. 

Kontrola režimu dočasně práce neschopného 

Práva a povinnosti zaměstnavatele 

Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán DPN, dodržuje 

v období prvních 14 dnů DPN stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, 

pokud jde o povinnost stanovenou v § 56 odst. 2 písm. b) ZNP, tj. zdržovat se v místě pobytu 

a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Zaměstnavatel je povinen v případě zjištění 



 

 

porušení stanovených povinností zaměstnancem vyhotovit o kontrole písemný záznam 

s uvedením skutečností, které znamenají porušení tohoto režimu. Stejnopis tohoto záznamu 

musí zaměstnavatel doručit zaměstnanci, který tento režim porušil, okresní správě sociálního 

zabezpečení příslušné podle místa pobytu zaměstnance v době DPN a ošetřujícímu lékaři. 

Zaměstnavatel je oprávněn požádat ošetřujícího lékaře, který stanovil zaměstnanci režim 

dočasně práce neschopného pojištěnce, o sdělení tohoto režimu v rozsahu, který 

je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, a o zhodnocení zaměstnavatelem zjištěných případů 

porušení tohoto režimu. 

Práva a povinnosti zaměstnance 

§ 301a ZP ukládá zaměstnancům povinnost v době prvních 14 kalendářních dnů trvání 

dočasné pracovní neschopnosti dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného 

pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době DPN v místě pobytu a dodržovat dobu 

a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění. Zaměstnanec 

je povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování svých povinností v době prvních 

14 dnů DPN, kdy má stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce. 

Porušení režimu DPN 

Pokud zaměstnanec v době prvních 14 dnů DPN porušil povinnosti vyplývající z režimu 

dočasně práce neschopného zaměstnance, může zaměstnavatel se zřetelem na závažnost 

porušení těchto povinností náhradu mzdy při DPN snížit nebo neposkytnout. Od 1. 1. 2012 

může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď [§ 52 písm. h) ZP] pro porušení režimu 

dočasně práce neschopného zvlášť hrubým způsobem s odkazem na povinnosti zaměstnance 

uvedené v § 301a ZP (viz výše). Pokud bude pro totéž porušení režimu dočasně práce 

neschopného pojištěnce dána zaměstnanci výpověď podle § 52 písm. h) ZP, nesmí být již 

snížena nebo neposkytnuta náhrada mzdy nebo platu. Zaměstnavatel může též požádat 

příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o provedení kontroly v době prvních 

14 kalendářních dnů trvání DPN včetně možnosti dát tomuto orgánu podnět ke kontrole 

důvodnosti trvání pracovní neschopnosti zaměstnance. 

Náhrada odměny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

V případě, že zaměstnanec pracuje na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody 

o provedení práce, která založila účast na nemocenském pojištění, přísluší mu za dobu 

prvních 14 kalendářních dnů DPN (karantény) náhrada odměny z dohod, pokud jsou splněny 

podmínky uvedené v § 192 a 193 ZP. V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr 

není zaměstnavatel povinen zaměstnanci rozvrhnout pracovní dobu (v návrhu změn 

zákoníku práce patří rozvrh pracovní doby  u dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr mezi nové povinnosti). Pro účely poskytnutí náhrady odměny z dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr však zaměstnavatel musí předem stanovit rozvržení 

pracovní doby do směn. Jde o fiktivní rozvrh sjednaného rozsahu pracovní doby, podle 



 

 

kterého zaměstnanec nemusí konat práci, avšak který je nezbytný v případě DPN. Podle 

takového rozvrhu bude zaměstnanci vyplácena v případě DPN náhrada odměny z dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

U dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr lze také sjednat pevný harmonogram 

směn, který se uvede přímo v dohodě samé. Pak se náhrada odměny při DPN poskytuje 

podle tohoto harmonogramu. Fiktivní harmonogram se bude používat i u zaměstnance 

pracujícího v souladu s § 317 ZP, kdy zaměstnanec nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, 

ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou 

si sám rozvrhuje, pokud nebyl sjednán pevný harmonogram směn při sjednávání práce 

v rámci práce na dálku a v případě uplatnění pružné pracovní doby podle § 85 ZP. 

Konto pracovní doby 

Pro konto pracovní doby nejsou stanoveny žádné odchylky a platí, že náhrada mzdy při DPN 

přísluší jen za dny, na které zaměstnanci připadla směna podle stanoveného rozvrhu směn. 

Počátek dočasné pracovní neschopnosti 

Odpracoval-li zaměstnanec v den, kdy vznikla dočasná pracovní neschopnost, celou svou 

směnu, je zaměstnavatel povinen počátek pracovní neschopnosti posunout na následující 

kalendářní den. 

Směnný a nepřetržitý provoz 

Velmi komplikovaná situace je u zaměstnanců pracujících ve směnném a nepřetržitém 

provozu, kde směny začínají v jednom kalendářním dni a končí v následujícím kalendářním 

dni. Pokud zaměstnanec odpracuje v den, kterým začíná DPN, celou směnu (celou pracovní 

dobu určenou harmonogramem směn), je nutné počátek pracovní neschopnosti posunout 

na následující kalendářní den. Jestliže však v tento den má večer nastoupit na další noční 

směnu, nemá v daném kalendářním dni odpracovanou celou pracovní dobu dle 

harmonogramu směn a DPN začíná již tímto dnem. 

Příklad č. 3 – určení počátku DPN 

Zaměstnanec nastoupí na noční směnu dne 29. 6. 2023 v 18.00 hodin a ukončí ji dne 30. 6. 

2023 v 6.00 hodin ráno. Po skončení směny jde k lékaři, který ho uzná dočasně práce 

neschopným od 30. 6. 2023.  

A. Podle harmonogramu směn má plánovanou další směnu týž den, tj. 30. 6. 2023 

v 18.00 hodin. 

Dne 30. 6. nemá odpracovanou celou pracovní dobu. Tento den je prvním 

kalendářním dnem DPN a též prvním pracovním dnem DPN, za který náleží náhrada 

mzdy.  



 

 

B. Další směnu má nastoupit až následující den, tj. 1. 7. 2023 v 6.00 hodin. 

Dne 30. 6. má odpracovanou celou pracovní dobu a je nutné počátek DPN posunout 

na následující kalendářní den, tedy na 1. 7. 2023. Vzhledem k tomu, že má na tento 

den plánovanou směnu, bude to také první pracovní den v rámci prvních 

14 kalendářních dnů trvání DPN, za který obdrží náhradu mzdy. Náhradu mzdy 

poskytne zaměstnavatel za všechny plánované směny v rámci prvních 

14 kalendářních dnů trvání DPN.  

Příklad č. 4  - určení počátku DPN  a noční směny 

Zaměstnanec pracuje v nepřetržitém provozu a má plánované noční směny takto: 

• Dne 30. 6. od 18 hodin do 6 hodin dne 1. 7.  

• Dne 1. 7. od 18 hodin do 6 hodin dne 2. 7.  

Odpracuje noční směnu z 30. 6. na 1. 7. a jde k lékaři, který vystaví DPN od 1. 7.  

Protože v tento kalendářní den neodpracoval celou svou pracovní dobu připadající na tento 

den, bude počátek DPN od 1. 7. Náhrada mzdy při DPN bude poskytnuta již za celou noční 

směnu z 1. 7. do 2. 7. též i za další směny připadající na období prvních 14 kalendářních dnů 

trvání DPN. 

Příklad č. 5 – náhrada mzdy při DPN za část směny 

Zaměstnankyně vstoupila do zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění, 

dne 1. 7. 2023. V daném týdnu má plánované směny od 6 do 14.30 hodin. Po odpracování 

části své směny dne 1. 7. odešla k lékaři, který vydal elektronickou neschopenku 

s počátkem od 1. 7.  

Náhrada mzdy při DPN se poskytne v rámci prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN 

za všechny plánované směny uvedené v harmonogramu směn s výjimkou části směny dne 

1. 7., kterou odpracovala, a za kterou náleží mzda.  

Ukončení pracovní neschopnosti 

Při ukončení pracovní neschopnosti, která trvá maximálně 14 kalendářních dnů, mohou 

nastat u směnného a nepřetržitého provozu tyto případy: 

Příklad č. 6 – konec DPN  a noční směna 

Zaměstnanec je uznán DPN od 10. 8. do 23. 8. (14 kalendářních dnů). Na 23. 8. 

má plánovanou pouze noční směnu, která začíná v 18.00 hodin. Na tuto noční směnu dne 

23. 8. do práce nastoupí. 

Náhrada mzdy při DPN mu za tento den již nenáleží, protože mu náleží mzda za výkon práce 

v rozsahu 6 hodin (doba od 18 do 24 hodin). Mzda bude náležet i za další část směny, která 

však připadne do dalšího kalendářního dne.  



 

 

Příklad č. 7 – konec DPN a náhrada mzdy při DPN 

Zaměstnanec je uznán DPN od 10. 8. do 23. 8. (14 kalendářních dnů). Na 22. 8. má 

plánovanou noční směnu, která začíná v 18.00 hodin a končí 23. 8. v 6.00 hodin ráno. Další 

směna začíná 23. 8. v 18.00 hodin. Zaměstnanec nastoupí do práce 23. 8. v 18.00 hodin. 

Náhrada mzdy při DPN mu za tento den náleží v rozsahu 6 hodin (jedná se o pokračování 

noční směny z 22. 8. – doba od 0.00 hodin do 6.00 hodin dne 23. 8.) a mzda za výkon práce 

v rozsahu 6 hodin – doba od 18.00 do 24.00 hod. dne 23. 8. 

Při ukončení pracovní neschopnosti, která trvá 15 kalendářních dnů, mohou nastat 

u směnného a nepřetržitého provozu tyto případy: 

Příklad č. 8 – konec DPN  a mzda  za výkon práce 

Zaměstnanec je uznán DPN od 10. 9. do 24. 9. (15 kalendářních dnů). Na 24. 9. má 

plánovanou noční směnu, která začíná ve 22.00 hodin. Zaměstnanec nastoupí do práce 

na noční směnu dne 24. 9. 

Zaměstnanci za tento den nenáleží nemocenské, jelikož mu za tento den náleží započitatelný 

příjem v rozsahu celé plánované pracovní doby (ale jen v rozsahu 2 hodin, protože v rámci 

harmonogramu směn nebylo na tento den více stanoveno). 

Příklad č. 9 – konec DPN  a nemocenské 

Zaměstnanec je uznán DPN od 10. 9. do 24. 9. (15 kalendářních dnů). Na 23. 9. má 

plánovanou noční směnu od 22.00 hodin, která končí dne 24. 9. v 6.00 hodin ráno. Do práce 

nastoupí až na další noční směnu dne 24. 9., která začíná ve 22.00 hodin. 

Zaměstnanci náleží náhrada mzdy do 23. 9. (tímto dnem končí 14 kalendářních dnů DPN). 

Od 15. kalendářního dne náleží nemocenské, ovšem v daném případě jen v poměrné výši, 

která se určí jako poměrný díl připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu nenáleží 

započitatelný příjem. Započitatelný příjem mu bude náležet za 2 hodiny (doba od 22.00 hodin 

do 24.00 hodin dne 24. 9.) a nemocenské za 6 hodin, protože za tuto dobu mu nenáleží příjem 

(doba od 0.00 hodin do 6.00 hodin ráno dne 24. 9.). 

Pracovní volno bez náhrady příjmu 

Příklad č. 10 – neplacené volno,  DPN bez nároku  na náhradu mzdy při DPN 

Zaměstnanec požádal o pracovní volno bez náhrady příjmu v době od 1. 5. do 31. 7. 

a v době od 25. 5. do 25. 6. je uznán dočasně práce neschopným. 

Nárok na náhradu mzdy, ani nárok na nemocenské nevznikne. Doba dočasné pracovní 

neschopnosti se však do čerpání podpůrčí doby započte. 

Příklad č. 11 – neplacené volno, DPN s náhradou mzdy při DPN 

Zaměstnanec požádal o pracovní volno bez náhrady příjmu v době od 1. 5. do 31. 5. a DPN 

vznikne dne 1. 5. 



 

 

Nárok na náhradu mzdy vznikne, protože DPN vznikla dnem, kterým začalo trvat pracovní 

volno bez náhrady příjmu, ale zaměstnanec na takové pracovní volno ještě nenastoupil. 

Od 15. kalendářního dne bude náležet nemocenské. Pokud DPN vznikne až 2. 5., nárok 

na náhradu mzdy nevznikne. 

Příklad č. 12 –  DPN v době neplaceného volna a  po  jeho ukončení  

Zaměstnanec má směny po osmi hodinách a požádal o pracovní volno bez náhrady příjmu 

v době od 1. 5. do 31. 5. V době od 25. 5. do 25. 7. je uznán dočasně práce neschopným. 

Nárok na náhradu mzdy vznikne až po ukončení neplaceného volna, pokud období 

14 kalendářních dnů, za které se poskytuje náhrada mzdy, neuplyne dříve. Od 25. 5. běží 

doba 14 kalendářních dnů, která končí 6. 6. Nárok na náhradu mzdy vznikne od 1. 6. do 6. 6. 

za pracovní dny, které na toto období připadnou. Důvodem je to, že již neplyne neplacené 

volno. Od 7. 6. (15. den od počátku DPN) mu bude náležet nemocenské až do 25. 7.  

 

 

 



 
 

Nezabavitelná částka  v roce 2022 „trochu“ jinak 

 

Úvodem je nutné alespoň rámcově popsat vývoj  názorů a závěrů týkajících se 

koncepce nezabavitelné částky v roce 2022. 

Nařízením vlády č. 507/2021 Sb., které nabylo účinnosti 1. ledna 2022, se zvýšily 

normativní náklady na  bydlení, které jsou jednou ze dvou veličin pro výpočet nezabavitelné 

částky. S účinností od 28.1.2022 nabyl účinnosti zákon č. 17/2022 Sb.(dále jen „zákon“) . Touto 

novelou  byl do zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 

předpisů, vložen nový § 26a, kterým se navýšily normativní náklady na bydlení s retroaktivní 

účinností  od 1.1.2022,  ovšem jen  pro účely dávek státní sociální podpory, konkrétně 

pro  příspěvek na bydlení.  

Z hlediska nejednoznačného vnímání nového ustanovení § 26a  zákona se objevila řada 

dotazů a objevily se  opačné výklady  opírající se  o názory  útvarů Ministerstva spravedlnosti 

a Ministerstva práce a sociálních věcí. Současně MS zveřejnilo na svých webových stránkách 

aktualizovanou metodiku výpočtu splátek v oddlužení, kde nezabavitelná částka byla 

vypočtena  ze zvýšených normativních nákladů na bydlení v souvislosti s § 26a zákona. 

Závěrem bylo uvedeno,  že „…jde o právní názor  odboru insolvenčního a soudních znalců MS,  

jakož i informace zveřejněné v metodice výpočtu splátek v oddlužení  a nejsou právně 

závazné.  Soudy, jiné orgány  veřejné moci a ministr spravedlnosti coby  orgán rozhodující 

ve vybraných řízeních ve druhém stupni mohou zaujmout jiný názor“.  

A tak se skutečně stalo. Dne 9.3.2022  vydává  Krajský soud v Hradci Králové- pobočka 

v Pardubicích „Opatření k zajištění účelu insolvenčního řízení“, v němž se uvádí, že   se objevily 

v rámci insolvenční praxe různé přístupy k výkladu ustanovení § 26a zákona, a proto za účelem 

sjednocení praxe  v mezích své působnosti  se  vydává opatření, z něhož  vyplývá, že  pro účely 

insolvenčního řízení se zákon č. 17/2022 Sb. nepoužije, a na rozdíl od nezávazné informace 

MS je závěr soudu závazný.  Obsahově stejné „Opatření k zajištění účelu insolvenčního řízení“ 

vydaly i některé další krajské soudy.  

 S ohledem na značné rozpory ( střed dvou výkladů) ve stanovení nezabavitelné částky  

bylo MPSV, které je gestorem zákona o státní sociální podpoře a souvisejícího nařízení vlády 

č. 507/2021 Sb., požádáno o stanovisko  k danému problému. Z dopisu vyplývá, se normativní 

náklady na bydlení se zvyšují  pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení, „….a (proto)  

má MPSV za to, že v roce 2022 by i pro výpočet  nezabavitelné částky  podle nařízení vlády 

č. 595/2006 Sb. měla být reflektována skutečnost, že normativní náklady na bydlení byly 

pro rok 2022 mimořádně navýšeny….“  

O stanovisko k výši normativních nákladů v souvislosti se zákonem byla požádána 

i Komora soudních exekutorů. Zde máme odpověď. 

 „V této věci jsou v praxi akceptované oba výklady (na jedné straně např. Ministerstvo 

spravedlnosti či KS Praha, na straně druhé KS HK, ČB ale i Ostrava). S oběma výklady je možné 

odborně polemizovat, ani jeden z nich není jednoznačný. Komora v této věci žádné vlastní 

stanovisko nemá, protože k závaznému výkladu zákona je příslušný výhradně soud, a to 

v konkrétní věci. Za dané situace je tedy nutné, aby se dotčení účastnici, mají-li odlišné 



 
 

názory, obrátili na soudy – ať již ve formě žádosti o určení výše srážky (§ 288 OSŘ), anebo 

v rámci poddlužnické žaloby (§ 292 OSŘ). Čistě z odborného hlediska lze najít více argumentů 

pro ten výklad, který s mimořádným navýšením pro účely srážek nepočítá. Ale i nemalé 

množství validních protiargumentů.“ 

 

Tím se otevírá prostor pro soudní exekutory určit  nezabavitelnou  částku v rámci jimi 

vydaných  exekučních  titulů.   Pokud soudní exekutor  neuvede v exekučním titulu výši 

normativních nákladů, kterými se má  plátce mzdy  při výpočtu nezabavitelné částky řídit 

(započítat či nezapočítat spornou částku  1 120Kč),    je vhodné vzít v úvahu  názor MPSV a MS.  

Bude-li  postup   ohledně normativních nákladů v exekuci   uveden, je nezbytné se jím řídit. 

Z praxe vím, že mnozí soudní exekutoři se v tomto smyslu již vyjadřují, a obvykle jde 

o nezapočtení mimořádného navýšení normativních nákladů ve výši 1 120 Kč 

do nezabavitelné částky.  

 

Specialisté na danou problematiku se shodují  v tom,  že je účelné    nezabavitelnou  

částku   navýšit ve smyslu  zákona . Současně nevylučují  možnost, že může být některými 

věřiteli  podána   poddlužnická žaloba  soudu, aby plátce mzdy zaplatil   ze svých prostředků 

ty částky, které díky  uvedenému navýšení dlužníkovi  nesrazil.  

 

Z tohoto důvodu je vhodné  pro exekuční srážky a též srážky na základě dohod 

o srážkách ze mzdy uplatňovat  vyšší normativní náklady  pro  určení nezabavitelné částky, 

pokud  soudní exekutor  v rámci jím vydané exekuce nestanoví jinak.   

Pro výpočet  insolvenční srážky (ač by měla být shoda  v určení nezabavitelné částky 

jak pro exekuční tak insolvenční srážku)  to bude v  některých případech jinak, a to dle  opatření 

vydaného příslušným krajským soudem.   S ohledem na  skutečnost, že „Opatření k zajištění 

účelu insolvenčního řízení“ nevydaly všechny krajské soudy, je nezbytné  pro  legitimní  určení 

výše nezabavitelné částky  u konkrétního dlužníka  v insolvenci získat  stanovisko  příslušného 

soudu, který vydal  usnesení o oddlužení schválením splátkového kalendáře se zpeněžením 

majetkové podstaty dotyčného dlužníka, a tím se řídit.  

Pro  zaměstnavatele znamená tento nesoulad zvýšené a naprosto zbytečné 

komplikace při výpočtu exekučních a insolvenčních srážek ze mzdy, které vznikly chaotickým 

přijímáním právních norem  bez patřičných souvislostí.  

 

S účinností od 1.4.2022 dochází nařízením vlády č.75/2022 Sb.  ke  zvýšení částky 

životního minima  na  4 250 Kč, která ovlivní  parametrické údaje pro  výpočet srážek ze mzdy.   

 

S ohledem na výše uvedené uvádím  parametrické údaje, které jsou koncipovány 

ve smyslu  NV č. 507/2021 Sb. (varianta 1) a  parametrické údaje  zohledňující mimořádné 

navýšení normativních nákladů  dle  § 26a zákona 17/2022 Sb. (varianta 2) v období 

od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 a od 1. 4. 2022.  

  



 
 

 

Varianta 1 – nezvýšené 

normativní náklady 

Varianta 2 – zvýšené 

normativní náklady 

1. 1. – 31. 3. 

2022 

od 1. 4. 

2022 

1. 1. – 31. 

3. 2022 

od 1. 4. 

2022 

Životní minimum jednotlivce  3 860 Kč 4 250 Kč 3 860 Kč 4 250 Kč 

Normativní náklady na bydlení  6 815 Kč 6 815 Kč 7 935 Kč 7 935 Kč 

Částka, která je postižitelná  bez 

omezení  
21 350 Kč 22 130 Kč 23 590 Kč 24 370 Kč 

Nezabavitelná částka na osobu 

povinného  
8 006,25 Kč 8 298,75 Kč 8 846,25 Kč 9 138,75 Kč 

Nezabavitelná částka na každou 

vyživovanou osobu  
2 668,75 Kč 2 766,25 Kč 2 948,75 Kč 3 046,25 Kč 

Maximální výše jedné třetiny  7 116 Kč 7 376 Kč 7 863 Kč 8 123 Kč 

 

Nezabavitelná částka na dlužníka  je rovna úhrnu tří čtvrtin součtu částky životního minima 

jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle zvláštního 

právního předpisu.  

Nezabavitelná částka na  vyživovanou osobu činí  jednu třetinu nezabavitelné částky dlužníka. 

 

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky 

životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. 

 

Maximální výše jedné třetiny je vypočtena jako  třetina z dvojnásobku součtu částky životního 

minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. 

 

Rozhodnutí  Nejvyššího soudu o výši nezabavitelné částky v roce 2022 

 

Dne 8.června  2022 vydal Nejvyšší soud rozhodnutí (spisová značka  CPJN 202/2022), 

které se  týká výše nezabavitelné částky  v roce 2022  při provádění  srážek ze mzdy a jiných 

příjmů.   Soud reagoval na nesoulad  v opatřeních  vydaných některými krajskými soudy 

v oblasti insolvenčních srážek  a nejasnosti při provádění exekučních srážek souvisejících  

se zvýšením normativních nákladů na bydlení v nájemních bytech  podle § 26a zákona 

č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.   

 

Nejvyšší soud  z pravomocných soudních rozhodnutí zjistil (v daném případě z opatření 

vydaných insolvenčními soudy), že nepanuje jednota při výkladu ustanovení § 278 zákona 



 
 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále  jen „OSŘ“), při určení 

nezabavitelné částky pro rok 2022. 

Po vyhodnocení postupu soudů při určení nezabavitelné částky pro rok 2022 podle § 278 OSŘ 

zaujalo  kolegium Nejvyššího soudu v zájmu zajištění jednotného rozhodování soudů 

následující stanovisko: 

„Při stanovení nezabavitelné částky, která povinnému nesmí být sražena z měsíční 

mzdy (§ 278 OSŘ), se částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 (vymezená 

nařízením vlády č. 507/2021 Sb.) zvyšuje o částku uvedenou v ustanovení § 26a odst. 2 

zákona č. 117/1995 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). To platí i při určení nezabavitelné 

částky pro účely určení výše splátky (insolvenčního) dlužníka při oddlužení plněním 

splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (§ 398 odst. 1 a 3 insolvenčního 

zákona).“ 

S ohledem na   výše uvedené  musí   plátce, jde-li o jediného plátce příjmu, 

při provádění jakékoliv srážky ze mzdy ponechat povinnému nezabavitelnou částku  

koncipovanou  z níže uvedených parametrů:  

 
Období 

1. 1. – 31. 3. 2022 od 1. 4. 2022 

Životní minimum jednotlivce  3 860 Kč 4 250 Kč 

Normativní náklady na bydlení  7 935 Kč 7 935 Kč 

Částka, která je postižitelná  bez omezení  23 590 Kč 24 370 Kč 

Nezabavitelná částka na osobu povinného  8 846,25 Kč 9 138,75 Kč 

Nezabavitelná částka na každou 

vyživovanou osobu  
2 948,75 Kč 3 046,25 Kč 

Maximální výše jedné třetiny  7 863 Kč 8 123 Kč 

 

Nezabavitelná částka na dlužníka  je rovna úhrnu tří čtvrtin součtu částky životního minima 

jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle zvláštního 

právního předpisu.  

Nezabavitelná částka na  vyživovanou osobu činí  jednu třetinu nezabavitelné částky dlužníka. 

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky 

životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. 

Maximální výše jedné třetiny je vypočtena jako  třetina z dvojnásobku součtu částky životního 

minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. 

Nabízí se otázka, jak vyřešit  již  provedené srážky ze mzdy  v období měsíců leden až duben, 

respektive květen roku 2022, pokud již výplatní termín splatnosti mzdy za květen uplynul 

a nezabavitelná částka byla nižší  v důsledku nezahrnutí  zvýšených  normativních  nákladů  

na bydlení   dle § 26a  zákona č. 117/1995 Sb.  



 
 

Občanský soudní řád neumožňuje jakoukoliv kompenzaci „nesprávně“ stanovených 

parametrů při provádění  srážek ze mzdy u samotného plátce mzdy s výjimkou situace, 

kdy exekuční titul je v aktivním pořadí, ale není v právní moci.  V takovém případě je sražená 

částka  na depozitním účtu  plátce mzdy   a ten je oprávněn (nyní povinen)   sráženou částku 

přepočítat a rozdíl vzniklý  z „nesprávně“ stanovené nezabavitelné částky  zaměstnanci vrátit.  

 

Další zvýšení nezabavitelné částky od 1.7.2022 

 

Nařízením vlády č. 204/2022 Sb., o  zvýšení  částek životního  minima a  existenčního 

minima, zveřejněném  ve Sbírce předpisů v částce 92/2022 Sb., dochází od 1.7.2022 ke zvýšení 

životního minima jednotlivce na 4 620 Kč.  

 Z tohoto důvodu dochází k další úpravě parametrů pro srážky ze mzdy  od 1.7.2022 

do 31.12.2022. 

Podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí 

být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou 

je mzda postižitelná srážkami bez omezení, ve znění pozdějších předpisů, je nezabavitelná 

částka na dlužníka rovna úhrnu tří čtvrtin součtu částky životního minima jednotlivce a částky 

normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu činí jednu třetinu nezabavitelné částky 

dlužníka. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu 

částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu 

osobu. Maximální výše jedné třetiny je vypočtena jako třetina z dvojnásobku součtu částky 

životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. 

Níže uvedené  parametry  se použijí   poprvé při zúčtování mezd, platů a ostatních 

příjmů podléhajícím srážkám ze mzdy za červenec 2022, výplatní termín srpen 2022.   

 

 
Období 

1. 7. – 31. 12. 2022 

Životní minimum jednotlivce 4 620 Kč 

Normativní náklady na bydlení 7 935 Kč 

Částka, která je postižitelná bez omezení 25 110 Kč 

Nezabavitelná částka na osobu povinného 9 416,25 Kč 

Nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu 3 138,75 Kč 

Maximální výše jedné třetiny 8 370 Kč 

 



 

Zvýšení nezabavitelné částky od 1.10.2022 

 

Ve Sbírce předpisů v částce 135/2022 Sb.  bylo  zveřejněno nařízení vlády č. 289/2022 

Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období 

do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení 

a mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být 

sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou 

je mzda postižitelná srážkami bez omezení (dále „nařízení  o nezabavitelných částkách“), 

které nabývá účinnosti dne 1.10.2022. 

 

Nařízením vlády č. 289/2022 Sb. se stanovuje, že pro výpočet základní částky, která 

nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, nebo pro stanovení 

částky, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první 

občanského soudního řádu bez omezení, se z částky stanovené v nařízení vlády vydaném podle 

§ 26a odst. 4 zákona o státní sociální podpoře použije pouze polovina.“. 

 

Znamená to tedy, že výše normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle 

§ 1 nařízení vlády č. 595/2006 Sb. činí od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022 součet částek 6 815 + 

1 120 + 2 250 = 10 185 Kč. 

 

Základní částka, která nesmí být podle § 278 občanského soudního řádu sražena 

povinnému z měsíční mzdy, je rovna úhrnu tří čtvrtin součtu částky životního minima 

jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. 

(4 620 + 10 185) x 3 : 4 = 11 103,75 Kč 

 

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu činí jednu třetinu nezabavitelné částky 

dlužníka.  

11 103,75 : 3 = 3 701,25 Kč 

 

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu 

částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu 

osobu.  

2 x (4 620 + 10 185) = 29 610 Kč 

 

Maximální výše jedné třetiny je vypočtena jako třetina z dvojnásobku součtu částky 

životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. 

Maximální výše třetiny     29 610   :  3 = 9 870 Kč 

 

Výše uvedené parametry se použijí poprvé při zúčtování mezd, platů a ostatních příjmů 

podléhajícím srážkám ze mzdy za říjen  2022, výplatní termín listopad 2022.  



 

Období 

Od 1. 10. do 31. 12. 

2022 

Životní minimum jednotlivce 4 620 Kč 

Normativní náklady na bydlení 10 185 Kč 

Částka, která je postižitelná bez 

omezení 
29 610 Kč 

Nezabavitelná částka na osobu 

povinného 
11 103,75 Kč 

Nezabavitelná částka na každou 

vyživovanou osobu 
3 701,25 Kč 

Maximální výše jedné třetiny 9 870 Kč 

 

 

 



 
 

Navrhovaná právní úprava zákoníku práce obsahuje především transpozici  

 

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 

o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení 

směrnice Rady 2010/18/EU a 

2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 

o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii. 

 

Nejdůležitější navrhované změny: 

1) Nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů (§ 21). 

2) Rozšiřuje se informační povinnost  zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku pracovního 

poměru - § 37 ZP, a to do 7 dnů. 

3) Nově se  stanoví informační povinnost vůči  zaměstnancům vysílaným na území jiného státu 

(§ 37a). 

4) Zásadní změny se dotýkají dohod o pracích mimo pracovní poměr.  

5) Rodičovská dovolená (§ 196) , pružné uspořádání práce ( § 241)  

6) Práce na dálku (§ 317) 

7) Nad rámec transpozice směrnic se novelizuje v zákoníku práce problematika doručování 

s ohledem na digitalizaci a potřeby praxe (§ 334 a násl.)  

 

Ad 1)  Elektronické  uzavírání PPV  

Jsou-li pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce nebo 

jejich změny anebo dohoda podle § 49 a § 77 odst. 4 písm. a) uzavřeny prostřednictvím sítě nebo 

služby elektronických komunikací, je zaměstnavatel povinen zaslat jejich vyhotovení na vlastní 

elektronickou adresu zaměstnance, kterou zaměstnanec pro tyto účely zaměstnavateli písemně 

sdělil.  

 V případě, kdy zaměstnavatel nezašle elektronicky sjednanou pracovní smlouvu, dohodu 

o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti nebo jejich změny na vlastní elektronickou adresu 

zaměstnance, kterou mu zaměstnanec poskytl, může zaměstnanec od tohoto právního jednání 

odstoupit. Po doručení sjednaného právního jednání na elektronickou adresu, kterou poskytl 

zaměstnanec, má zaměstnanec právo v zákonné lhůtě odstoupit (nejpozději  do 7 dnů ode dne 

jejího doručení na vlastní elektronickou adresu zaměstnance) od takového právního jednání.  

Odstoupení  je možné, jen dokud nebylo ze strany zaměstnance započato s plněním. 

Pro odstoupení se vyžaduje dodržení písemné formy, jinak se k němu nepřihlíží. 

 

Ad 2) Informační povinnosti zaměstnavatele stanovené v § 37 odst. 1 zákoníku práce, podle 

kterého musí být zaměstnanec na začátku pracovněprávního vztahu zaměstnavatelem písemně 



 
 

informován o taxativně uvedených skutečnostech,  se  rozšiřuje.  Doplňuje se : údaj o  době trvání 

a podmínkách zkušební doby, údaj o postupu, který je zaměstnavatel a zaměstnanec povinen 

dodržet při rozvazování pracovního poměru, a to včetně údaje o výpovědních dobách a postupu 

při neplatném rozvázání pracovního poměru, údaj o poskytovaném odborném rozvoji 

zaměstnance, údaj o stanovené týdenní pracovní době, o předpokládaném týdenním rozsahu 

pracovní doby při výkonu práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

a o způsobu rozvržení pracovní doby včetně délky vyrovnávacího období, pokud je uplatněno 

nerovnoměrné rozvržení, o rozsahu práce přesčas, o rozsahu minimálního nepřetržitého denního 

odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a době poskytování přestávky v práci na jídlo 

a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo a údaj o účasti zaměstnance na nemocenském 

a důchodovém pojištění.  

 Poskytnutí určitých informací může být nadále v taxativně uvedených případech 

nahrazeno odkazem na příslušný právní předpis, kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis. 

 O změnách údajů je zaměstnavatel povinen zaměstnance písemně informovat 

bezodkladně, nejpozději však v den, kdy změna nabývá účinnosti. Tato povinnost se nevztahuje 

na změny právních předpisů a kolektivních smluv. 

V případě informování v elektronické podobě musí být informace zaměstnanci přístupná 

a zaměstnanec musí mít možnost ji uložit nebo vytisknout. Zaměstnavatel je povinen doložit 

obdržení informace zaměstnancem. 

 

Ad 3) Informování zaměstnanců vysílaných na území jiného státu 

 „Vysílá-li zaměstnavatel zaměstnance k výkonu práce na území jiného státu a neobsahuje-

li tyto údaje pracovní smlouva, je zaměstnavatel povinen předem písemně informovat 

zaměstnance o  

a) státu, v němž má být práce vykonávána,  

b) předpokládané době tohoto vyslání, 

c) měně, ve které mu bude vyplácena mzda nebo plat,  

d) peněžitém nebo věcném plnění poskytovaném zaměstnavatelem v souvislosti s výkonem 

práce,  

e) tom, zda a za jakých podmínek je zajištěn návrat zaměstnance. 

Je-li zaměstnanec vyslán do jiného členského státu Evropské unie k výkonu práce v rámci 

nadnárodního poskytování služeb, je zaměstnavatel dále povinen písemně informovat 

zaměstnance o 

a) odměně za práci, na niž má zaměstnanec nárok v souladu s právními předpisy hostitelského 

členského státu, 

b) podmínkách poskytování cestovních náhrad v souvislosti s výkonem práce a dalších plněních 

poskytovaných zaměstnavatelem v souvislosti s vysláním,  

c) odkazu na oficiální celostátní internetovou adresu zřízenou hostitelským členským státem.“ 



 
 

Zákonem vyjmenované informace mohou být nahrazeny odkazem na příslušný právní 

předpis, kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis. 

Zaměstnavatel není povinen zaměstnance informovat v případě, že vyslání zaměstnance 

nepřesahuje dobu čtyř po sobě jdoucích týdnů. 

 

Ad 4) Dohody o pracích mimo pracovní poměr 

 4.1 „Při výkonu práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

je zaměstnavatel povinen předem rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu v písemném rozvrhu 

týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 1 týden 

před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne 

se zaměstnancem na jiné době seznámení.“  

 

4.2 Nejvyšší přípustný rozsah výkonu práce u DPČ se  bude nově posuzovat za nejdéle 

na 26 týdnů, jen  KS může toto období stanovit až na 52 týdnů.  Velmi se omezí flexibilita rozsahu 

výkonu práce. 

4.3 Na právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr 

se budou vztahovat i ustanovení zákoníku práce upravující pracovní dobu a dobu odpočinku.  

Na rozdíl od dosavadní právní úpravy, kdy byl pouze omezen výkon práce zaměstnanců 

pracujících na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr na 12 hodin během 

24 hodin po sobě jdoucích, bude sjednocena úprava se zaměstnanci pracujícími v pracovním 

poměru. Zaměstnavatel bude mít tedy povinnost rozvrhovat pracovní dobu těmto 

zaměstnancům tak, aby byla dodržena veškerá ustanovení ohledně poskytování přestávek 

v práci, garantování doby nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu, 

úpravy noční práce, pracovní pohotovosti atd. a povinnost pracovní dobu též evidovat. Limity 

výkonu práce zůstávají nedotčeny (limit u DPP nejvýše 300 v kalendářním roce, u DPČ  objem 

výkonu práce nesmí překročit v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, ovšem 

v rámci 26 týdnů). 

4.4 Zaměstnanci pracující na základě  dohod o pracích mimo pracovní poměr budou mít 

nárok na veškeré překážky v práci jako zaměstnanci v pracovním poměru.  

4.5 Nově bude vznikat nárok na dovolenou. Pro účely dovolené se za týdenní pracovní 

dobu považuje u zaměstnanců pracujících na základě dohody o pracovní činnosti sjednaný 

rozsah práce podle § 76 odst. 4.  U zaměstnanců pracujících na základě dohody o provedení 

práce je stanovena fixce  pracovní doby -  10 hodin týdně, , a to vždy a bez ohledu na to, 

zda a v jakém skutečném rozsahu počtu hodin týdně byla práce v dohodě o provedení práce 

sjednána a následně konána. 

Bude-li přitom  u DPČ sjednán určitý maximální rozsah práce, nejvýše však 20 hodin týdně, 

týdenní pracovní doba zaměstnance pro účely dovolené pak bude odpovídat takto sjednanému 

maximálnímu rozsahu.  



 
 

Aby vznikl nárok na dovolenou, musí pracovněprávní vztah zaměstnance k zaměstnavateli  

v příslušném kalendářním roce nepřetržitě trvat alespoň 4 týdny  a zaměstnanec musí odpracovat 

alespoň 4násobek své týdenní pracovní doby. Dá se dovodit, že u krátkodobě uzavíraných dohod 

o pracích mimo pracovní poměr nebude vznikat nárok na dovolenou.  

 

Příklad 

Zaměstnavatel poskytuje 4 týdny dovolené. Zaměstnanec pracující na základě DPČ, kterou měl 

uzavřenou od 1. 1. do 30. 9. 2023 se sjednaným rozsahem pracovní doby 20 hodin týdně, 

odpracoval pro účely dovolené 550 hodin, tj. 27násobek své  TPD (550 : 20 = 27,5 týdnů). 

Při výměře 4 týdnů vzniklo právo na (20 : 52 x 27 x 4 = 41,5)  42 hodin dovolené. 

 

Příklad 

Zaměstnavatel poskytuje 4 týdny dovolené.  Zaměstnanec pracující na základě DPP v kalendářním 

roce odpracoval pro účely dovolené 289 hodin. 289 : 10 = 28,9 týdnů.  Jakoby odpracoval 28 týdnů  

ze své TPD (10 hodin týdně). Nárok   na dovolenou činí:  10 : 52 x 28 x 4 =  21,53, zaokr. 22 hodin. 

 

Příklad  

Zaměstnanec pracuje na základě DPČ   po celý rok. Objem výkonu práce je sjednám maximálně 

20 hodin. Odpracoval pro účely dovolené 72 hodin. Ačkoliv jeho pracovněprávní vztah trval 

alespoň 28 kalendářních dní,  neodpracoval alespoň 4násobek své týdenní pracovní doby ( 4 x 20 

= 80 hodin), tj. nesplnil  jednu z podmínek podle § 213 odst. 3 zákoníku práce a  právo na dovolenou 

mu z tohoto pracovněprávního vztahu  nevznikne.  

 

4.6 Navrhuje se zakotvit u právních vztahů založených dohodou o provedení práce 

a dohodou o pracovní činnosti, kde u výpovědi zaměstnavatel, na rozdíl od výpovědi z pracovního 

poměru, nemusí vždy uvést výpovědní důvod, že je zaměstnavatel povinen na písemnou žádost 

zaměstnance písemně odůvodnit výpověď z právního vztahu založeného dohodou o provedení 

práce nebo dohodou o pracovní činnosti, pokud má zaměstnanec za to, že mu zaměstnavatel dal 

výpověď proto, že se zákonným způsobem domáhal svých práv. 

4.7 Zaměstnanec může zaměstnavatele písemně požádat o zaměstnání v pracovním 

poměru v případě, že jeho právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní 

poměr v souhrnu trvaly v předchozích 12 měsících po dobu nejméně 6 měsíců. Zaměstnavatel 

je pak nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti povinen poskytnout zaměstnanci odůvodněnou 

písemnou odpověď.  

4.8 Navrhuje se, aby i zaměstnancům vykonávajícím práce na základě dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr byly poskytovány příplatky nebo náhradní volno za výkon práce 

ve svátek, popř. náhrada odměny z dohody, příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční 

práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci o sobotách a nedělích. 



 
 

 

Specifické skupiny obyvatel často vykonávají práce na základě dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr (osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně slabé, matky s dětmi 

atd.). Protože se nově bude na tyto dohody vztahovat úprava pracovní doby (včetně povinnosti 

stanovit rozvrh pracovní doby) a doby odpočinku, veškerých překážek v práci a dovolené, zlepší 

se tím podmínky pro tyto skupiny zaměstnanců.  

 

Ad 5) Rodičovská dovolená (§ 196)  

 

Žádost o rodičovskou dovolenou  podává písemně  zaměstnankyně a zaměstnanec 

zpravidla alespoň 14 dnů před nástupem na rodičovskou dovolenou a uvede v ní dobu trvání 

rodičovské dovolené; tuto žádost může zaměstnankyně a zaměstnanec podávat opakovaně. 

 

Pružné uspořádání práce (§ 241)  

Upravuje  se pružné uspořádání práce, kterým je dána možnost přizpůsobit si rozvržení 

práce, včetně využívání práce na dálku, pružného rozvržení pracovní doby nebo kratší pracovní 

doby.   

„Požádá-li písemně zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, 

těhotná zaměstnankyně a zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kteří prokáží, že převážně sami 

dlouhodobě pečují o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu 

závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II  až IV. o výkon práce z jiného místa, než 

je pracoviště zaměstnavatele podle § 317, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li 

tomu vážné provozní důvody nebo povaha vykonávané práce.“ 

 Zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kterým bylo vyhověno, mohou písemně  požádat 

zaměstnavatele o obnovení původních pracovních podmínek. Zaměstnavatel je povinen vyhovět 

žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. 

Pozitiva právní úpravy se projeví zejména v případě rodin, kdy zaměstnancům pečujícím 

o děti do 15 let a o osoby závislé na péči jiné osoby bude zaměstnavatel nově povinen umožnit 

práci na dálku.  

 

Ad 6) Práce na dálku (§ 317) 

Výkon práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele , je možný na základě 

písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, není-li dále stanoveno jinak.  

 

Nařídit práci na dálku může zaměstnavatel zaměstnanci písemně jen v případě, 

že tak stanoví opatření orgánu veřejné moci podle jiného zákona, na nezbytně nutnou dobu, 

v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnance a za podmínky, že místo výkonu práce na dálku bude 

pro výkon práce způsobilé. 



 
 

Dohoda o práci na dálku musí obsahovat 

a) místo nebo místa výkonu práce na dálku, 

b) způsob komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, způsob přidělování práce a její 

kontroly,  

c) rozsah konané práce na dálku a bližší podmínky pro rozvržení pracovní doby, 

d) způsob náhrady nákladů vzniklých při výkonu práce na dálku zaměstnavatelem,  

e) dobu, na kterou se dohoda o práci na dálku uzavírá, 

f) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnavatelem, včetně její 

kontroly, a možnosti vstupu zaměstnavatele do místa výkonu práce za účelem objasnění 

příčiny a okolností vzniku pracovního úrazu. 

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každou započatou hodinu práce na dálku paušální 

částku ve výši úhrnu průměrných nákladů na plyn, elektřinu, pevná paliva, dodávku tepla (dálkové 

vytápění) a centralizované poskytování teplé vody, dodávku vody z vodovodů a vodáren 

a odvádění odpadních vod, odvoz odpadních vod a čištění jímek a odvoz komunálního odpadu, 

za jednu dospělou osobu v průměrné domácnosti v České republice za 1 hodinu, a to podle údajů 

zveřejněných Českým statistickým úřadem. 

Paušální částka  dle návrhu činí 2,80 Kč za započatou hodinu práce. Zaměstnanci 

zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3, může být poskytována paušální částka vyšší. 

MPSV mění vyhláškou výši paušální částky.  

 

Změna  ZDP v souvislosti s paušální náhradou při práci na dálku 

V této souvislosti  bude upraven  i zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.  Paušální 

částka představuje formu povinného plnění zaměstnavatele, které běžně poskytuje na vytváření 

a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce zaměstnance a které by zaměstnavatel 

vynaložil, kdyby zaměstnanec nevykonával práci na dálku.  

Dosavadní režim v § 6 odst. 7 písm. e) zákona o daních z příjmů, kdy povinné plnění 

poskytované zaměstnanci není příjmem ze závislé činnosti, ani předmětem daně, platí i v případě, 

že toto plnění není poskytováno zaměstnavatelem naturálně, ale v podobě paušální částky 

na náhradu nákladů zaměstnance spojených s výkonem práce na dálku. Za povinné plnění 

poskytované zaměstnavatelem podle § 6 odst. 7 písm. e) zákona o daních z příjmů však lze 

považovat pouze paušální částku ve výši stanovené zákonem jako minimální, která 

je poskytována zaměstnancům odměňovaným platem (tj. zaměstnancům zaměstnavatele podle 

§ 109 odst. 3 zákoníku práce). Pro zaměstnavatele bude  paušální náhrada nákladů vzniklých 

při výkonu práce na dálku daňově uznatelný náklad. 

 

Ad 7)  Doručování písemností 

Navrhuje se, aby doručování písemnosti zaměstnanci prostřednictvím sítě nebo služby 

elektronických komunikací anebo prostřednictvím datové schránky patřilo mezi primární způsoby 



 
 

doručení spolu s doručováním písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti 

zaměstnavatele. Doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací anebo 

prostřednictvím datové schránky tak bude možné uplatnit i v případě, když je zaměstnanec fyzicky 

přítomen na pracovišti zaměstnavatele a bylo by tedy možné i osobní doručení písemnosti. 

Tento způsob doručení má přednost před tzv. sekundárními způsoby doručení, 

tj. doručením písemnosti do vlastních rukou zaměstnance kdekoliv bude zastižen nebo doručením 

písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

Navrhuje se stávající znění zpřesnit v tom směru, že elektronická adresa pro doručování 

prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, kterou zaměstnanec poskytne 

zaměstnavateli, musí být vlastní adresou zaměstnance. Pokud zaměstnanec s touto formou 

doručování vysloví souhlas, musí již nadále poskytovat součinnost.  

Navrhuje se, aby doručení písemnosti zaměstnanci prostřednictvím sítě nebo služby 

elektronických komunikací bylo nadále podmíněno tím, že zaměstnanec převzetí písemnosti 

potvrdí zaměstnavateli datovou zprávou. Rozhodný bude okamžik, kdy se tato datová zpráva 

dostane do sféry zaměstnavatele (například bude dodána do jeho e-mailové schránky). Nově 

přitom již není vyžadováno, aby byla datová zpráva podepsána uznávaným elektronickým 

podpisem zaměstnance. Současně se navrhuje zavedení fikce doručení v případě, 

že zaměstnanec převzetí písemnosti nepotvrdí ve lhůtě 10 dnů ode dne jejího dodání. 

Zaměstnanec tak doručení písemnosti nebude moci zabránit tím, že její převzetí zaměstnavateli 

nepotvrdí. 

Režim pro doručování písemností ze strany zaměstnance nemá být zásadně odlišný 

od režimu, ve kterém doručuje zaměstnavatel. Zaměstnavatel zaměstnanci určí elektronickou 

adresu, na kterou má doručovat.  

 

Navrhuje se, aby doručení písemnosti zaměstnavateli prostřednictvím sítě nebo služby 

elektronických komunikací bylo nadále podmíněno tím, že zaměstnavatel převzetí písemnosti 

potvrdí zaměstnanci datovou zprávou. Současně se navrhuje zavedení fikce doručení v případě, 

že zaměstnavatel převzetí písemnosti nepotvrdí ve lhůtě 10 dnů ode dne jejího dodání.  

 

Návrh změny zákona č. 187/2006 Sb.  

Navrhuje se, aby vznikl nárok na ošetřovné i zaměstnancům činným na základě dohody 

o provedení práce, dohody o pracovní činnosti a ze zaměstnání malého rozsahu, jedná-li 

se o pracovní poměr nebo dohody o pracovní činnosti, které jsou zaměstnáním malého rozsahu, 

pokud pojištění zaměstnance trvalo aspoň ve 3 kalendářních měsících bezprostředně před 

kalendářním měsícem, v němž u zaměstnance vznikla potřeba ošetřování (péče).  

Navrhované řešení cílí na širší okruh oprávněných. Tím bude zajištěna jejich sociální 

ochrana v případech péče o nemocného člena  domácnosti. 

 



 
 

Závěr 

Některé instituty si vyžádají vysokou administrativní náročnost, zejména pokud 

jde o požadavek písemné formy informace o důvodech výpovědi z dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr a při rozvrhování pracovní doby u dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr. Současně dojde k plnému potlačení výkonu práce podle potřeb zaměstnavatele 

u dohod o pracích mimo pracovní poměr. Náklady  zaměstnavatele budou enormně narůstat  

z důvodu  placených překážek v práci, poskytování  příplatků a nároku na dovolenou  u dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr.  

Paušalizace nákladů při výkonu práce na dálku, které zaměstnanci vzniknou  při výkonu 

takové práce, by měla zaměstnavatelům usnadnit  využívání této formy zaměstnání. Je zajištěna 

navazující úprava zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů tak, 

aby paušální náhrada nákladů nebyla předmětem daně z příjmu fyzických  osob a mohla být 

pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem. 

 Současně  se navrhují změny zákonů   o inspekci práce, o státní službě, občanského 

soudního řádu, o vojácích z povolání, soudního řádu správního, o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů a zákona o službě vojáků v záloze. 
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