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Vážení čtenáři,

tato publikace se ve formě otázek a odpovědí 
věnuje různým oblastem pracovního práva, kterými 
jsou například změny v zákoníku práce účinné 
od 1. ledna 2021, home offi  ce a překážky v práci, 
odškodňování pracovních úrazů, problematika 
pracovní doby nebo zejména v letním období 
aktuální dohody o pracích konaných mimo pracovní 
poměr, brigády a zaměstnávání mladistvých.

Přinášíme Vám tedy zajímavé otázky z praxe, 
se kterými se naše odbornice JUDr. Eva Dandová 
v rámci těchto oblastí setkala a zároveň věříme, 
že odpovědi na mnohé z nich mohou být užitečné 
i pro Vás. Neváhejte se proto začíst do dalšího 
z bonusů, které jsme připravili.

Redakce Daně pro lidi
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1. Změny v pracovněprávních předpisech 
k 1. lednu 2021

Od 1. 1. 2021 se dovolená počítá ne ve dnech, ale v hodinách. K jakým změnám došlo?
Odpověď:
První zásadní změnou právní úpravy dovolené je zrušení jednoho druhu dovolené – dovolené za odpracované 
dny. Nadále bude pouze dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část a dodatková dovolená. Zrušení 
dovolené za odpracované dny souvisí se zrušením podmínky pro vznik nároku na dovolenou, a to odpracováním 
60 dnů (směn), která v praxi často působila nespravedlnosti.

Jinak na výměře dovolené v  ustanovení §  212 ZP se nic nemění. Základní minimální výměra činí 4 týdny, 
dovolená zaměstnanců rozpočtové a příspěvkové sféry (uvedených v § 109 odst. 3 ZP) činí 5 týdnů a dovolená 
pedagogických a akademických pracovníků 8 týdnů.

Návrh na zvýšení základní výměry dovolené ze 4 týdnů na 5 týdnů se projednává již skoro rok v Poslanecké 
sněmovně, nicméně po druhém čtení garanční výbor přerušil jeho projednávání a  návrh bude projednán 
později s tím, že účinnosti nabude až 1. ledna 2022.

Pro praxi je asi stěžejní ustanovení § 213 ZP o dovolené za kalendářní rok a její poměrné části. Jak je uvedeno 
výše, podmínky odpracování 60 dnů v kalendářním roce a trvání pracovního poměru po celý kalendářní měsíc 
(rok) se ruší a úprava se zjednodušuje.

Právo na dovolenou za kalendářní rok získá zaměstnanec, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru 
k  témuž zaměstnavateli konal u  něho v  příslušném kalendářním roce práci po dobu 52 týdnů v  rozsahu 
stanovené týdenní pracovní doby. Podmínkou vzniku práva na tuto dovolenou tedy je, že během 52 týdnů 
v kalendářním roce zaměstnanec odpracuje stanovenou týdenní pracovní dobu připadající v průměru na každý 
z těchto 52 týdnů.

Výpočet nároku na dovolenou je podle tohoto pravidla jednoduchý – zaměstnance, jehož stanovená týdenní 
pracovní doba činí 40 hodin a který odpracoval u zaměstnavatele 52 týdnů, odpracoval celkem 2 080 hodin 
(52násobek jeho stanovené týdenní pracovní doby).

Příklad:
Pokud zaměstnanci přísluší dovolená v rozsahu 5 týdnů, přísluší mu dovolená za kalendářní rok v délce 200 
hodin (40 × 5 = 200).

Pokud zaměstnanec bude pracovat po kratší týdenní pracovní dobu, přísluší mu opět dovolená odpovídající 
této kratší týdenní pracovní době.

Příklad:
Zaměstnanec pracuje celý rok po kratší týdenní pracovní dobu 30 hodin týdně a bude mít nárok na 5 týdnů 
dovolené, vznikne mu nárok na 150 hodin dovolené.

Tento přepočet dovolené na hodiny je výhodný také v případě, kdy zaměstnanec u zaměstnavatele nepracuje 
celý kalendářní rok (nastupuje nebo končí uprostřed roku) nebo v případě, kdy zaměstnanec část roku pracu-
je např. po stanovenou týdenní pracovní dobu a část roku po kratší pracovní dobu nebo naopak.

Příklad:
Zaměstnanec pracuje půl roku (26 týdnů) po stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin a půl roku po kratší 
pracovní dobu 30 hodin týdně. Pak se nárok na dovolenou vypočítá takto:
• za první pololetí – 40 : 52 = 0,769 × 26 = 19,99 × 5 = 99,95
• za druhé pololetí – 30 : 52 = 0,576 × 26 = 14,99 × 5 = 74,95
• za rok 2021 – 99,95 + 74,95 = 174,90; zaokrouhleno na hodiny nahoru – 175 hodin

Došlo k 1. lednu 2021 k nějakým změnám ve vlastním čerpání dovolené?
Odpověď:
Pokud se týká čerpání dovolené, je možno říci, že si změny vyžádala praxe.

Jako první byly řešeny problémy týkající se striktního požadavku, aby „celá“ dovolená (tj. bez ohledu na její 
výměru), na níž zaměstnanci vzniklo právo v  příslušném kalendářním roce, byla také v  tomto roce zcela 
vyčerpána, ledaže by tomu bránily naléhavé provozní důvody ze strany zaměstnavatele nebo překážky v práci 
na straně zaměstnance. Často je v zájmu samotného zaměstnance převést část jeho nevyčerpané dovolené 
do následujícího kalendářního roku, zvláště za situace, kdy v tomto následujícím kalendářním roce potřebuje 
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čerpat dovolenou již v  době, kdy mu na ni ještě nevzniklo právo (zpravidla v  průběhu prvého čtvrtletí). 
Připouští se tedy možnost převedení nevyčerpané části dovolené, která přesahuje minimální výměru 4 týdnů 
a u pedagogických pracovníků a  akademických pracovníků vysokých škol 6 týdnů v  kalendářním roce, do 
následujícího kalendářního roku, a to na žádost zaměstnance a s přihlédnutím k jeho oprávněným zájmům.

Další pravidla ohledně čerpání dovolené obsažená v ustanovení § 218 ZP, a to že dovolenou je zaměstnavatel 
povinen určit tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku (s výjimkou 
pracovní neschopnosti nebo mateřské či rodičovské dovolené) a že není-li čerpání dovolené určeno nejpozději 
do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec, zůstala 
beze změny.

V ustanovení § 219 ZP stojí za pozornost změna odstavce 2, který řeší dovolenu ve svátek. Stávající právní 
úprava byla totiž předmětem kritiky ze strany praxe, protože zaměstnanec, který pracuje tak, že mu směna 
vychází na svátek, buď o dovolenou požádat nemohl vůbec (u některých zaměstnavatelů), nebo když mu ji 
zaměstnavatel poskytl, měl dotyčný zaměstnanec ve výsledku o jeden den dovolené v roce více, protože svátek 
se do dovolené nezapočítává.

I nadále platí, že svátek se do dovolené nepočítá.

Příklad:
Svátek vyjde na pondělí a zaměstnanec v tom týdnu čerpá dovolenou ne 5 dnů, ale jen 4 dny.

Pokud ale zaměstnanec požádá zaměstnavatele o poskytnutí dovolené na svátek a zaměstnavatel mu vyhoví 
a čerpání dovolené pouze na tento den určí, tak není důvod, aby takto poskytnutá dovolená pouze na den 
svátku nebyla započítána do dovolené.

Příklad:
Nový rok (1. leden) 2021 vycházel na pátek. Pokud zaměstnanec požádal o dovolenou pouze na tento den, 
odečetlo se u z jeho nároku na dovolenou v roce 2021 8 hodin (příp. jiný počet hodin).

V případě hromadného čerpání dovolené podle § 220 ZP nedochází k žádné změně.

V ustanovení § 221 ZP, které upravuje čerpání dovolené při změně zaměstnání se však podmínka, že se za 
změnu zaměstnání v průběhu téhož kalendářního roku považuje pouze bezprostředně navazující vznik pra-
covního poměru u nového zaměstnavatele, jevila jako nedůvodná. Nově je pouze na zaměstnanci, zda před 
skončením dosavadního pracovního poměru o uspokojení svého práva na nevyčerpanou dovolenou novým 
zaměstnavatelem požádá a na obou zaměstnavatelích, zda příslušnou dohodu v tomto směru uzavřou i v pří-
padě, kdy oba pracovní poměry nebudou na sebe navazovat bezprostředně.

Z důvodu těžkého pracovního úrazu fyzická osoba pobírá náhradu za ztrátu na výdělku 
po skončení pracovní neschopnosti. Prováděla se k 1. lednu 2021 valorizace této renty 
a v jaké výši?
Odpověď:
Je obecně známo, že výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti se na základě 
zákona provádí tak, že se vychází z  průměrného výdělku před vznikem škody a  z výdělku dosahovaného 
po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z  povolání s  připočtením případného invalidního důchodu 
poskytovaného z  téhož důvodu. Je-li výdělek zaměstnance po pracovním úrazu nebo nemoci z  povolání 
s připočtením případného invalidního důchodu nižší než jeho průměrný výdělek před vznikem škody, pak 
je zaměstnavatel povinen tento rozdíl dorovnat náhradou za ztrátu na výdělku. Dojde-li u poškozeného ke 
zvýšení dosahovaného výdělku nebo zvýšení invalidního důchodu, sníží se mu poskytovaná náhrada za ztrátu 
na výdělku. Poškozený tudíž pobírá stále stejnou částku.

Obdobnou úpravu obsahuje zákoník práce i pro pozůstalé po zaměstnanci, který následkem pracovního úrazu 
nebo nemoci z povolání zemřel. Při výpočtu náhrady nákladů na výživu pozůstalých se vychází z průměrného 
výdělku zaměstnance zjištěného před jeho smrtí s  tím, že pokud zemřelý před svou smrtí poskytoval nebo 
byl povinen poskytovat výživu jedné osobě, pak náhrada nákladů na výživu pozůstalých činí 50 % uvedeného 
průměrného výdělku, pokud poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu více osobám, činí náhrada 80 % 
průměrného výdělku.

Aby z  důvodu výše uvedeného výpočtu předmětných náhrad nedošlo k  neodůvodněnému rozdílu mezi 
poškozenými a  ostatními zaměstnanci nebo důchodci ve výši pobíraných částek, obsahuje zákoník práce 
zmocnění pro vládu, aby vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů, 
upravila nařízením podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na výdělku příslušející zaměstnanci po skončení 
pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemoci z povolání, a to zpravidla s účinností od počátku 
kalendářního roku. To se vztahuje i na náhradu nákladů na výživu pozůstalých.

V prvním období vydávání nařízení vlády se zvyšování provádělo v zásadě tak, že se průměrný výdělek před 
vznikem škody zvyšoval v závislosti na zvýšení průměrné mzdy v národním hospodářství v daném období. 
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Protože se však ukázalo, že tento systém není objektivní, neboť v průměrné mzdě v národním hospodářství 
byly zohledňovány i vysokopříjmové kategorie zaměstnanců, avšak většině zaměstnanců o tak vysoké procento 
výdělky nevzrůstaly, bylo zvoleno zvýšení podle procentní výměry důchodů (usnesení vlády č.  302/2005). 
Důvodem byla skutečnost, že alespoň o  toto procento musí být zvýšení provedeno, neboť kdyby tomu tak 
nebylo, poškození a pozůstalí, kteří pobírají z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání invalidní 
důchod nebo pozůstalostní důchod a kterým by se tento důchod zvýšil jako ostatním důchodcům, by zvýšení 
vlastně neobdrželi, neboť o částku, o kterou se jim zvýší důchod, se jim sníží poskytovaná náhrada. Faktického 
zvýšení tedy lze dosáhnout pouze zvýšením průměrného výdělku, do kterého se jim náhrada poskytuje. Do 
současné doby bylo vydáno již 27 nařízení vlády a 1 zákon, na základě kterých došlo ke zvýšení průměrného 
výdělku poškozených a pozůstalých. Výjimku tvořil rok 2009, kdy nedošlo ke zvýšení důchodů pro rok 2010, 
a proto nedošlo ani pro tento rok ke zvýšení předmětných náhrad. Naposledy byla úprava náhrady za ztrátu 
na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrada nákladů na výživu pozůstalých provedena nařízením 
vlády č. 321/2019 Sb.

Podle nařízení vlády č. 381/2020 Sb. došlo od 1. ledna 2021 k procentnímu zvýšení důchodů o 7,1 % a podléhají 
mu všechny důchody přiznané před tímto datem. Proto bylo vládou schváleno, aby se zvýšení uvedených 
náhrad týkalo také všech poškozených a pozůstalých, jimž vznikl nárok podle pracovněprávních předpisů před 
1. lednem 2021 ve shodné výši 7,1 %.

Pokud nárok na náhradu vznikne po 31. prosinci 2020, průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za 
ztrátu na výdělku a pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých se zvyšovat nebude.

Pokud zaměstnanci zůstane dovolená z roku 2020, tak se v roce 2021 přepočítává na 
hodiny nebo zůstává na dny?
Odpověď:
K tomu je v zákoně č. 285/2000 Sb. přechodné ustanovení, které říká, že právo na dovolenou, které vzniklo 
před dnem 1. 1. 2021, a čerpání této dovolené, i když k němu dojde po 31. 12. 2020, se řídí § 211 až § 223 zákona 
č. 262/2006 Sb., ve znění účinném před dnem 1. 1. 2021. To znamená, že stará dovolená se bude čerpat tak, jako 
by se čerpala ještě v roce 2020.

2. Rok 2021 a změny v zákoníku práce

Od 1. 1. 2021 došlo ke změně v právní úpravě dovolené. Jaké jsou důvody pro tuto změnu 
a co vlastně přinesla?
Odpověď:
Novela zákoníku práce č. 285/2020 Sb. přinesla jako hlavní změnu zákoníku práce změnu dovolené. To nabylo 
1. 1. 2021, protože nárok na dovolenou nelze měnit uprostřed roku.

Koncepce dovolené vznikla při přípravě starého zákoníku práce v  60. letech minulého století, kdy byly 
značně odlišné podmínky organizace práce a pracovních postupů. Zaměstnanci v převážné většině pracovali 
v 8 hodinových směnách, nerovnoměrně rozvržená pracovní doba nebyla až tak rozšířena, stejně jako nebylo 
obvyklé takové množství zkrácených pracovních úvazků a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, 
jako je tomu dnes.

Z toho důvodu vznikaly největší rozdíly při čerpání dovolené mezi zaměstnanci v důsledku rozdílné délky 
týdenní pracovní doby, jejího rozvržení a především délky jednotlivých směn. Praxe také velmi kritizovala 
rozdíly při provádění přepočtu týdne dovolené na pracovní dny dovolené u zaměstnanců s nerovnoměrným 
rozvržením týdenní pracovní doby na jednotlivé týdny nebo na období celého kalendářního roku. Zaměstnanci 
zařazení v delších směnách (tedy zpravidla s nižším průměrným počtem pracovních dnů v týdnu) vykazovali 
oproti jiným zaměstnancům nižší počet pracovních dnů dovolené v příslušném kalendářním roce.

Zásadní a velmi rozdílný dopad na délku dovolené zaměstnance v příslušném kalendářním roce způsobuje též 
rozdílná úprava dovolené do doby před splněním podmínky odpracování 60 dnů a po jejím splnění (tedy před 
a po splnění tzv. „čekací doby“), kdy se délka dovolené splněním čekací doby „skokově“ prodlouží.

Cílem nové právní úpravy dovolené je proto odstranit existující rozdíly mezi srovnatelnými zaměstnanci 
v oblasti vzniku práva na dovolenou a při jejím čerpání, vznikajících především v důsledku zařazení zaměstnanců 
v rozdílných pracovních režimech z hlediska rozvržení jejich týdenní pracovní doby, a ze skutečnosti, že prakticky 
ve všech případech je právo na dovolenou v příslušném kalendářním roce nutno přepočítávat na „pracovní dny 
dovolené“ bez ohledu na délku směn připadajících zaměstnanci na tyto dny v době dovolené.
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To platí i pro splnění podmínky odpracování 60 dnů v kalendářním roce rozhodné pro vznik práva na dovolenou 
za kalendářní rok (její poměrnou část). V praxi se nelze divit, že někteří zaměstnavatelé, v rozporu s právní 
úpravou, přepočítávají den dovolené na průměrnou délku směny zaměstnance (např. dovolenou čerpanou při 
12hodinové směně přepočítávají na 1,5 dne dovolené).

Nová právní úprava přinesla zcela rovné podmínky při stanovení práva na dovolenou každého zaměstnance 
s ohledem na odpracovanou dobu s využitím srovnatelné jednotky času, kterou je hodina, nikoli den.

To lze považovat i za zjednodušení dosavadní poměrně komplikované právní úpravy dovolené, neboť umožňuje 
zrušení dovolené za odpracované dny a krácení dovolené. Nově není třeba při stanovení dovolené rozlišovat 
mezi zaměstnanci z hlediska jejich zařazení v  rovnoměrném nebo nerovnoměrné rozvržení pracovní doby. 
Dovolená se určuje nikoli v pracovních dnech bez ohledu na délku konkrétní směny, ale důsledně se odvozuje 
od odpracované týdenní pracovní doby zaměstnance.

Je ale třeba zdůraznit, že se neměnila celá část devátá zákoníku práce, měnila se pouze některá ustanovení, 
většina jich zůstává beze změny.

Dovolená z roku 2020 se bude dál počítat ve dnech a letošní dovolená bude v hodinách? 
Jaká je nejvyšší možná částka paušálu na stravné?
Odpověď:
Ano, dovolená za loňský rok se bude počítat i čerpat po staru a až letošní dovolená se bude počítat v hodinách 
– zákon č. 285/2020 Sb. má přechodné ustanovení, které toto stanoví.

Stravné pro rok 2021 činí podle vyhlášky č. 589/2020 Sb. – to platí už od 1. 1. 2021:

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
a) 91 Kč až 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 138 Kč až 167 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 217 Kč až 259 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Jaké změny přináší stravenkový paušál?
Odpověď:
Podle dosavadních pravidel si mohl zaměstnavatel uplatnit jako daňově uznatelný náklad až 55 % ceny jídla 
nebo poskytnuté stravenky. Zbylých 45 % doplácel zaměstnanec ze své čisté mzdy. Například na stravenku 
v hodnotě 100 Kč přispíval zaměstnavatel 55 Kč, které zaplatil stravenkové fi rmě, a tento náklad si pak odečetl 
z daňového základu. Toto daňové zvýhodnění u stravenkového paušálu zůstává, ale nově zaměstnavatel vy-
platí oněch 55 Kč přímo svému zaměstnanci. Zbývajících 45 Kč, které by šly na stokorunovou stravenku z čisté 
mzdy, už zaměstnanci zůstane ve výplatě.

Státní organizace mohou svým zaměstnancům částečně hradit peněžní příspěvek na stravování z  Fondu 
kulturních a sociálních potřeb (FKSP).

Kterou vyhláškou je upravena cena pohonné hmoty pro účely cestovních náhrad?
Odpověď:
Cenu pohonné hmoty prokazuje zaměstnanec dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní 
cestou. Prokazuje-li zaměstnanec cenu pohonné hmoty více doklady o  jejím nákupu, ze kterých je patrná 
souvislost s  pracovní cestou, vypočítá se cena pohonné hmoty pro určení výše náhrady aritmetickým 
průměrem zaměstnancem prokázaných cen. Jestliže zaměstnanec hodnověrným způsobem cenu pohonné 
hmoty zaměstnavateli neprokáže, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné 
pohonné hmoty stanovenou pro rok vyhláškou č. 589/2020 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.

V ustanovení § 4 vyhlášky se jedná o statisticky zjištěné údaje o cenách pohonných hmot, zaokrouhlené podle 
§ 189 odst. 3 ZP na desetihaléře směrem nahoru.

Výše průměrné ceny pohonné hmoty pro rok 2021 podle § 158 odst. 3 věty třetí ZP činí
• 27,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
• 31,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
• 27,20 Kč za 1 litr motorové nafty,
• 5,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

O neprokázání ceny pohonné hmoty se bude jednat v  případě, že zaměstnanec cenu pohonné hmoty 
žádným způsobem nedoloží, anebo i v případě, kdy zaměstnancem předložené doklady nebude považovat 
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za hodnověrné, protože zjevně nesouvisejí s danou pracovní cestou (nákup pohonných hmot předem nebo 
později).

Spotřebu pohonné hmoty silničního motorového vozidla vypočítá zaměstnavatel z údajů o spotřebě uvedených 
v  technickém průkazu použitého vozidla, které je zaměstnanec povinen zaměstnavateli předložit. Jestliže 
technický průkaz vozidla tyto údaje neobsahuje, přísluší zaměstnanci náhrada výdajů za pohonné hmoty, jen 
pokud spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem 
válců. Při určení spotřeby pohonné hmoty použije zaměstnavatel údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz 
podle norem Evropských společenství. Není-li tento údaj v technickém průkazu uveden, vypočítá zaměstnavatel 
spotřebu pohonné hmoty vozidla aritmetickým průměrem z údajů v technickém průkazu uvedených.

Náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu se na základě zjištěné ceny pohonné hmoty (případně 
průměrné ceny příslušné pohonné hmoty stanovené výše citovanou vyhláškou) stanoví jako násobek ceny, 
spotřeby pohonné hmoty a počtu kilometrů ujetých vozidlem na pracovní cestě.

Jak je to s dovolenou, když se během roku změní týdenní úvazek zaměstnance, 
přepočítává se?
Odpověď:
Změna úvazku nic neznamená.

Když zaměstnanec bude pracovat 26 týdnů na stanovenou týdenní pracovní dobu a 26 týdnů na kratší třeba 
20hodinovou pracovní dobu, tak se mu každá část vypočítá samostatně:
I. pololetí 26 týdnů × 40 hodin : 52 × 4 nebo 5 dovolené
II. pololetí 26 týdnů : 20 hodin : 52 × 4 nebo 5 týdnů dovolené.

Paragraf 213 odst. 4 ZP říká: „Poměrná část dovolené činí za každou odpracovanou stanovenou týdenní pracovní 
dobu nebo kratší týdenní pracovní dobu v příslušném kalendářním roce jednu dvaapadesátinu stanovené 
týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby vynásobenou výměrou dovolené, na kterou má 
zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo“.

Jaká je maximální výše stravenkového paušálu, tak aby byl daňově uznatelným 
nákladem?
Odpověď:
Daňově uznatelná část příspěvku na stravování se nevypočítává z libovolné ceny jídla.

Stejně jako u stravenek se i u stravenkového paušálu maximální částka, kterou si zaměstnavatel může odečíst na 
daních za podporu stravování, vypočítává jako 70 % z hodnoty stravného na pracovních cestách stanoveného 
vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí (tedy podle vyhlášky č. 589/2020 Sb.).

V roce 2021 může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci za každý odpracovaný den až 72 Kč.

3. Home offi  ce a překážky v práci

Jaké jsou výhody homeworkingu pro zaměstnance?
Odpověď:
Hlavní výhodou homeworkingu (teleworkingu) pro zaměstnance je zajisté úspora času, kterou zaměstnanec 
stráví cestou na pracoviště a z pracoviště. Pro řadu zaměstnanců (zejména dojíždějících z větších vzdáleností) je 
toto velkým plusem. Zaměstnanec tak tráví v práci povinnou stanovenou pracovní dobu (případně sjednanou 
kratší pracovní dobu), samozřejmě včetně povinných přestávek, ale nemusí přemýšlet o  tom, jestli stihne 
vyzvednout dítě ze školky nebo jestli autobus bude mít zpoždění.

Druhou výhodou je pak úspora nákladů na cestu do práce a z práce. Vzhledem k tomu, že řada zaměstnanců jezdí 
za prací poměrně daleko, jsou náklady na dopravu často vysoké. Nelze také opomenout, že často zaměstnanci 
ani nemají vhodné dopravní spojení do zaměstnání a že musejí volit cestu osobním automobilem. Pak náklady 
na pohonné hmoty a amortizaci vozu zajisté nejsou malé.

V té souvislosti nelze ani opomenout, že zaměstnanec, který nemusí denně před zahájením práce zažívat „stres 
v koloně na silnici“, přistupuje k výkonu své práce mnohem klidněji a spokojeněji, není zde riziko úrazu při 
dopravní nehodě.
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Další výhodou homeworkingu (teleworkingu) bezesporu je, že jde o fl exibilní formu práce a zaměstnanec si 
může plánovat svoji pracovní dobu sám. Zaměstnavatelé samozřejmě mohou v dohodě se zaměstnancem 
stanovit podmínky – např. kdy bude zaměstnanec dostupný na telefonu svému nadřízenému, kdy se bude 
prostřednictvím internetu pořádat formou videokonference porada všech zaměstnanců pracujících mimo 
pracoviště zaměstnavatele apod. Podle poznatků praxe však ve většině případů tak zaměstnavatelé nečiní 
a  zaměstnanci považují za významný benefi t, že si mohou sami rozvrhnout pracovní dobu a sami si sladit 
pracovní a rodinný život podle svých potřeb.

S tím souvisí i výhoda, jejíž význam je často v médiích nadhodnocován. Jde o možnost starat se při homeworkingu 
(teleworkingu) o děti. Ano samozřejmě, toto bylo prvním důvodem pro zavádění homeworkingu vůbec – i ženy 
pečující o děti, které nemohly z různých důvodů pravidelně docházet do zaměstnání, si chtěly přivydělat. Ovšem 
tato výhoda má i svoji obrácenou stranu mince. Homeworking (teleworking) je výkon práce a homeworker 
(teleworker) musí být zodpovědný zaměstnanec, který ví, že svoji práci odvést musí a nemůže celý den strávit 
hlídáním nemocného dítěte a následně pracovat tři hodiny v noci.

V literatuře se občas uvádí jako výhoda i možnost zvládnout některé nenáročné domácí práce (jako např. praní 
prádla v pračce nebo mytí nádobí v myčce) nebo možnost přebírat poštu během dne od doručovatele. Tyto 
výhody jsou však ve srovnání s výše uvedenými čtyřmi výhodami zcela zanedbatelné.

Společnost využívá u některých pozic tzv. home offi  ce (HO). U poskytování stravenek je 
problém ve vykazování odvedených hodin práce. Společnost má ve směrnici, že pracovní 
doba je stanovena pro HO od 8–16:30 hod. Je to takto v pořádku nebo může i na HO být 
pružná pracovní doba (například od 6:00 do 14:30)?
Odpověď:
Zákon nenařizuje jaký má být rozvrh pracovní doby při home offi  cu, celá práce na home offi  ce je věcí dohody 
zaměstnavatele a zaměstnance, proto i rozvrh pracovní doby si může zaměstnavatel stanovit sám, jak potřebuje.

Někteří zaměstnavatelé vyžadují, aby zaměstnanci byli po celou pracovní dobu (směnu) připojeni na počítač 
a mají k tomu i kontrolní docházku, kdy zaměstnanci označují příchod i odchod z práce.

Některým zaměstnavatelům stačí pouze pružná pracovní doba, tedy aby zaměstnanec byl třeba – jak se uvádí 
v zadání – 5 hodin ve spojení s vedoucím a zbytek pracovní doby si rozvrhoval sám.

V každém případě se však doporučuje, aby zaměstnanci koncem měsíce vypsali výkaz práce, to by měl být 
podklad pro výplatu stravenek.

Je pravdou, že zaměstnavatel není oprávněn rozvrhovat pracovní dobu zaměstnanci 
v režimu home offi  ce a že platí pouze limity týdenní pracovní doby? Jak pak mohu 
zkoordinovat např. tým, který musí nutně spolupracovat, i když jen online formou?
Odpověď:
Ale ne, i při práci z domova (home offi  ce) platí, že rozvrh pracovní doby určuje zaměstnavatel.

Proto zaměstnavatel může stanovit pracovní dobu a určit od kolika do kolika hodin bude zaměstnanec připojen 
a bude třeba na telefonu pro pokyny vedoucího.

Nebo může zaměstnancům stanovit pružnou pracovní dobu třeba 4 nebo 5 hodin denně a zbytek si rozvrhují 
sami.

Jsou různé formy elektronické kontroly docházky, to IT umí.

Také IT umí, aby se zaměstnanci třeba i denně mohli scházet na poradě s vedoucím – třeba se stanoví, že každý 
den od 8 do 9 hodin bude přes počítač porada s vedoucím.

To vše IT umí, to není problém.

Jaké jsou výhody homeworkingu pro zaměstnavatele?
Odpověď:
Zásadní výhodou homeworkingu (teleworkingu) pro zaměstnavatele je úspora provozních nákladů, zejména 
nákladů na vybavení kanceláře. Zaměstnavatel tak již nemusí pronajímat kanceláře, které jsou v řadě případů po 
převážnou část pracovní doby opuštěné, protože zaměstnanci chodí po jednáních, konferencích, přednáškách 
apod., s  tím samozřejmě souvisí úspora veškerých nákladů – na vytápění kanceláře, elektrickou energii, 
zásobování vodou, úklid pracoviště, ostraha pracoviště. V neposlední řadě ušetří pak i např. parkovací místa 
pro vozidla svých zaměstnanců. Tím, že zaměstnavatel uspoří náklady na vybavení kanceláří, se samozřejmě 
neříká, že zaměstnavatel zaměstnanci určité náklady není povinen hradit, opak je pravdou. Zaměstnavatel 
má povinnost hradit zaměstnanci náklady za opotřebení vlastních nástrojů, přístrojů apod., tyto náklady jsou 
ovšem nepochybně minimální proti celkovým nákladům, které by zaměstnavatel musel vynaložit.
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Za druhou výhodu homeworkingu (teleworkingu) je třeba označit spokojené zaměstnance. V praxi všeobecně 
zaměstnanci homeworking (teleworking) považují za velkou výhodu, a  když nemohou dosáhnout dohody 
o převažujícím homeworkingu, tak alespoň žádají po zaměstnavateli občas povolení home offi  ce.

Zaměstnavatelé uvádí jako další výhodu i  nárůst produktivity práce a  odůvodňují to tím, že zaměstnanci 
(zejména pracující ve větších kanceláří) hodně času stráví vzájemnou komunikací a práce z domova jim toto 
neumožňuje, což se projevuje ve zvýšení samotné produktivity práce.

Další výhodou homeworkingu (teleworkingu) pro zaměstnavatele je, že často jsou tito zaměstnanci ochotni 
pracovat i přesčas, protože si uvědomují, že ušetřili tím, že nemusejí cestovat do práce a z práce. Takto ušetřenou 
dobu jsou pak ochotni přeměnit v práci přesčas, kterou jim zaměstnavatel pochopitelně ocení.

Zaměstnavatelé také uvádějí, že velkou výhodou zejména teleworkingu je možnost získat levnější pracovní sílu. 
Je pravdou, že prostřednictvím IT technologií není zaměstnavatel limitován výběrem zaměstnanců v konkrétní 
lokalitě (např. Praze), ale že může si vybrat lepší a schopnější zaměstnance po celé republice.

Zaměstnanec pracuje v nerovnoměrně rozvržené pracovní době, je dárcem krve 
a pravidelně chodí dávat krev. Někdy se stane, že jeho odběr krve připadne na den, kdy 
nemá směnu, jak se má v tomto případě postupovat? Dostane náhradu mzdy?
Odpověď:
Ne nedostane. Podstatou překážky v práci je, že zaměstnanec nemohl vykonávat práci, a  i když se stane, 
že důvod, který je jinak důvodem pro omluvení z práce, nastane v době, kdy zaměstnanec nepracuje, nejde 
o překážku v práci. U odběru krve platí, že zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy za dobu, která spadne do 
24 hodin po odběru, proto když např. on i ve svém volnu půjde jeden den v 10 hod. k odběru a druhý den by měl 
od 6 hod. nastoupit do práce, nastoupí až v 10 hod, protože má nárok na 24 hodin volna a co do těchto 24 hodin 
spadne z jeho směny, bude překážka v práci s náhradou mzdy. Když se ale stane, že ani den odběru, ani den 
následující nebude pro dotyčného pracovním dnem, žádnou náhradu mzdy z titulu překážky v práci nedostane.

Zaměstnanec byl zapsán do seznamu zprostředkovatelů kolektivního vyjednávání 
vedeného MPSV. Zaměstnavateli není jasné, co mu bude z titulu překážky v práci – 
výkonu funkce zprostředkovatele poskytovat?
Odpověď:
Výkon funkce zprostředkovatele a rozhodce kolektivního vyjednávání je podle zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním 
vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů jiným úkonem v obecném zájmu, ale zaměstnavatel v  takovém 
případě poskytuje dotyčnému pouze volno bez náhrady mzdy. Odměnu zprostředkovatele a rozhodce upravuje 
vyhláška č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy 
vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem.

K překážkám v práci – co je adekvátní k tzv. doba nezbytně nutná?
Odpověď:
Podle doktríny pracovního práva je to doba, kterou by zaměstnanec strávil u lékaře příslušné specializace jeho 
zdravotní pojišťovny, ale časově nejbližší jeho bydlišti nebo pracovišti.

Proto když např. pojede z Prahy do Brna k zubaři jen proto, že je to jeho kamarádka, tak mu zaměstnavatel 
uzná max. dvě hodiny, které by strávil u lékaře na poliklinice nejbližší jeho domovu a zbytek musí napracovat.

Jsou ale případy, kdy zaměstnanec musí jet na odborné vyšetření např. do krajského města, nebo dokonce i do 
Prahy a pak je dobou nezbytně nutnou celý den.

Zaměstnanec by měl v každém případě doložit potvrzení od lékaře, lékař má povinnost jej vystavit.

Jaký má zaměstnavatel zvolit nejlepší způsob doručení výpovědi zaměstnanci, který 
přestal chodit do práce?
Odpověď:
Po 3 dnech absence může zaměstnavatel dát i okamžité zrušení pracovního poměru podle § 55 odst. 1 písm. b) ZP.

Ukončit pracovní poměr takto není problém – ale aby byl perfektní, musí být zaměstnanci prokazatelně 
doručen, a to bývá v praxi problém.

Nedoporučuje se v tomto ohledu spoléhat na poštu, lepší je doručení osobně nebo kurýrem.
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4. Odškodňování pracovních úrazů

Je podpis na „Záznamu o úrazu“ pro zraněného právně závazný? Je nutný jeho podpis 
na „Záznamu o úrazu“? Vyskytl se případ, že zraněný zaměstnanec údajně po poradě 
s právníkem odmítá podepsat tento záznam, kde je jako jedna z příčin úrazu uvedeno 
porušení pracovní kázně, konkrétně čištění zařízení za jeho chodu. Zraněný s touto 
interpretací nesouhlasí.
Odpověď:
Podpis na záznamu o úrazu není třeba za každou cenu vyžadovat. Samo ustanovení § 105 zákoníku práce hovoří 
o  tom, že zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti tohoto 
úrazu za účasti zaměstnance, pokud to jeho zdravotní stav dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace 
nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě 
úrazu. Ve vzoru záznamu o úrazu v nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, je sice uvedeno „datum a podpis postiženého“, to však neznamená, že tento podpis tam 
musí být za každou cenu. V řadě případů, např. když je postižený v pracovní neschopnosti, či dokonce např. 
hospitalizován, to často ani není možné s ohledem na lhůty k odeslání záznamu.

Smyslem a účelem záznamu o úrazu je rychlá a poctivá evidence tohoto úrazu (včetně řádného vyšetření 
úrazu ze strany zaměstnavatelů, a to jak zaměstnavatele, u kterého k úrazu došlo, tak zaměstnavatele, který 
je zaměstnavatelem postiženého zaměstnance) a ne záznam jednání se zaměstnancem, jestli porušil, nebo 
neporušil bezpečnostní předpisy. Záznam úrazu má skutečně především význam evidenční. Zaměstnavatelé 
by se neměli v praxi nechat mást např. Kooperativou a. s., která při odškodňování úrazu tento záznam vyžaduje, 
ona ho však vyžaduje z praktických důvodů, že jsou v něm poctivě zapsány všechny okolnosti případu. To je 
ale jen otázka praxe pojišťoven, žádný předpis neurčuje to, že zaměstnavatel musí pojišťovně doložit k žádosti 
o odškodnění pracovního úrazu záznam o úrazu.

Otázka, jestli byly, nebo nebyly v souvislosti se vznikem pracovního úrazu porušeny bezpečnostní předpisy, je 
otázkou deliberace neboli vyvinění se zaměstnavatele (plného nebo částečného) z objektivní odpovědnosti za 
pracovní úraz, to je otázkou právní a ta se řeší se zaměstnancem až v souvislosti s projednáním odškodnění úrazu. 
Tím se neříká, že se má projednání odškodnění úrazu oddalovat, ale v žádném případě se nedoporučuje, aby 
se tak dělo v souvislosti se zpracováním záznamu o úrazu, zejména v době když je zaměstnanec bezprostředně 
po úrazu v určitém „poúrazovém šoku“.

Z toho vyplývá, že zaměstnavatel může odeslat záznam o úrazu i bez podpisu postiženého zaměstnance, 
důležitější bude, že bude odeslán včas a že v něm budou přesně zachyceny příčiny a okolnosti úrazu. Pokud se 
zaměstnanec bude bránit (a tak se děje ve všech případech, když zaměstnavatel se alespoň částečně deliberuje 
ze své odpovědnosti), bude se třeba i případ řešit soudní cestou a tam se ukáže pravda – jestli zaměstnanec 
skutečně porušil bezpečnostní předpisy, nebo jestli je neporušil. V judikatuře soudů nejsou tyto případy 
ojedinělé.

Manžel měl uzavřen pracovní poměr na dobu určitou jednoho roku, zaměstnavatel 
přislíbil i jeho prodloužení. Měsíc před uplynutím doby jednoho roku však manžel utrpěl 
pracovní úraz a nyní je již čtyři měsíce v pracovní neschopnosti. Jak to bude s jeho 
pracovním poměrem a s jeho právy v souvislosti s úrazem?
Odpověď:
Ze zadání vyplývá, že zaměstnavatel pracovní poměr s manželem skončil. Pracovní poměr byl sjednán na určitou 
dobu a tato doba uplynula a nedošlo k dalšímu projevu vůle (obou stran, tedy zaměstnance i zaměstnavatele) 
ohledně dalšího trvání pracovního poměru. To si ale musí manžel se zaměstnavatelem vyjasnit. Je třeba si 
uvědomit, že není povinností zaměstnavatele uzavírat další pracovní poměr a jeho změnu v pracovní poměr 
na dobu neurčitou si také nelze jednostranně vynutit ani s poukazem na momentální pracovní neschopnost.

Skončení pracovního poměru by ale nemělo mít vliv na práva zaměstnance na odškodnění pracovního úrazu. 
Zde se bude vycházet ze zásady obsažené v § 271p zákoníku práce „Zaměstnanci, který utrpí pracovní úraz 
nebo u  něhož byla zjištěna nemoc z  povolání v  pracovním poměru sjednaném na dobu určitou nebo při 
výkonu práce na základě dohody o pracovní činnosti uzavřené na dobu určitou, přísluší náhrada za ztrátu na 
výdělku jen do doby, kdy měl tento pracovněprávní vztah skončit. Po této době přísluší náhrada za ztrátu na 
výdělku, jestliže je možné podle okolností předpokládat, že postižený by byl i nadále zaměstnán. Ostatní práva 
vyplývající z odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání tím nejsou dotčena.“ Vzhledem k  tomu, 
že asi nebude problém prokázat, že i když by nebyl pracovní poměr na dobu určitou prodloužen v pracovní 
poměr na dobu neurčitou, že by zaměstnanec stejně dál pracoval, bude muset mu odpovědný zaměstnavatel 
poskytovat všechny náhrady jako by k pracovnímu úrazu došlo při pracovním poměru na dobu neurčitou.



strana 11Otázky a odpovědi z pracovního práva

V případě méně závažného pracovního úrazu zaměstnavatel zaměstnanci poskytoval 
případně náhradu (pokud mu byla vystavena pracovní neschopnost), sociální 
správa v případě delší pracovní neschopnosti vyplácela nemocenské. Žádná jiná 
plnění zaměstnanci zaměstnavatel neposkytoval. Náhradu způsobené újmy – 
bolestné, ztrátu na výdělku, lékařský honorář apod. poskytovala vždy pojišťovna. 
Nyní ale došlo k vážnému pracovnímu úrazu s dlouhou pracovní neschopností. 
Zaměstnavatel postupuje stejně – tzn. zaměstnanec v současné době pobírá pouze 
dávky nemocenského pojištění. Ztrátu na výdělku nechává na pojišťovně až po 
ukončení pracovní neschopnosti. Za prvé pojišťovna v minulosti nechtěla, aby ztrátu 
na výdělku kompenzoval zaměstnavatel, za druhé zaměstnavatel neví, jestli pojišťovna 
zaměstnanci přizná celé plnění (zaměstnanec porušil pracovní povinnosti). Protože 
se jedná o dlouhou pracovní neschopnost, mohl by se zaměstnanec tímto dostat do 
tíživé životní situace. Jak se má správně postupovat? Může zaměstnavatel pojišťovnu 
případně požádat o zálohu pro zaměstnance?
Odpověď:
Podle § 271m ZP je zaměstnavatel povinen vyplácet náhradu za ztrátu na výdělku (tím myslím obě, § 271a a § 271b 
ZP) pravidelně jednou měsíčně, to právě proto, aby zaměstnanec nezůstal bez prostředků. Zaměstnavatel je 
odpovědný zaměstnavatel a je jeho povinností toto zajistit, a to buď včas dohodnout s pojišťovnou, že bude 
platit i po dobu pracovní neschopnosti pravidelně měsíčně, nebo je druhá možnost, aby zaměstnavatel platil 
zaměstnanci, a pak mu to bude pojišťovna hradit. Postup v zadání je však v tomto směru špatný, poškozený 
skutečně zůstane bez prostředků.

A druhá věc – deliberaci (zproštění se odpovědnosti podle § 270 ZP) musí rozhodnout zaměstnavatel, pojišťovna 
nemá do toho co mluvit, zaměstnavatel je odpovědný zaměstnavatel, on (předpokládá se) úraz řádně vyšetřil, 
zaměstnavatel ví, jestli zaměstnanec něco porušil a on rozhodne o tom, jak bude odškodněn – zaměstnavatel 
se nemá co schovávat za pojišťovnu, pojišťovně pouze pošle podklady – tady je úraz, bude odškodněn tak a tak.

Zaměstnankyně uklouzla na náledí na parkovišti – oploceném pozemku fi rmy, 
kam se vjíždí bránou, a zlomila si ruku. Bylo to těsně před začátkem pracovní 
doby. Zaměstnavatel to jako pracovní úraz neuznal z toho důvodu, že elektronické 
turnikety, kterými každý zaměstnanec prochází, jsou až v budově (kam se musí jít 
přes to parkoviště), takže zaměstnankyně ještě nebyla na pracovišti. Opravdu se 
nejedná o pracovní úraz, nebo se zaměstnankyně může nějak ohradit a nechat si to 
překvalifi kovat – byl s ní sepsán záznam o nepracovním úrazu.
Odpověď:
Toto není pracovní úraz. Je to úraz utrpěný na pozemku zaměstnavatele, ale ne pracovní úraz. Cesta do vstupu 
na pracoviště je cesta do zaměstnání a úraz na ní utrpěný se podle našeho práva za pracovní úraz nepovažuje, 
to je obecná zásada. Určit okamžik vstupu na pracoviště (tedy např. v tomto případě vstupní turnikety) je právo 
zaměstnavatele.

Ovšem je třeba konstatovat, že se jedná o úraz a že za něj zaměstnavatel odpovídá. Odpovídá však za něj podle 
občanského zákoníku, zavinění zaměstnavateli se lehce prokáže, na parkovišti, kam umožňuje vstup osob, bylo 
náledí. Proto zaměstnankyně musí zaměstnavatele vyzvat, aby úraz odškodnil podle občanského zákoníku 
(obdobně jako odškodňují obecní úřady všechny úrazy, které se staly v zimě na chodnících) a tam je odškodnění 
v podstatě stejně jako u úrazu pracovního. Pro zaměstnankyni asi bude přicházet v úvahu náhrada za ztrátu 
na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a náhrada bolestného a ztížení společenského uplatnění a to je 
upraveno v podstatě stejně jako v zákoníku práce. Jediný rozdíl je v tom, že zaměstnavatel asi není pro tyto 
účely pojištěn a nebude tedy za něj náhradu škody hradit pojišťovna, ale bude muset zaměstnankyni odškodnit 
ze svých prostředků. Možná ho to přiměje i k přehodnocení toho, aby umožnil zaměstnancům parkovat na 
svém pozemku, když nemůže zajistit jeho dostatečnou údržbu.
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Musí mít zaměstnavatel uzavřené povinné pojištění pro případ pracovního úrazu a platit 
ho v případě, že nemá trvalé zaměstnance, ale zaměstnává pouze sezónní zaměstnance 
na dohodu o provedení práce? V případě, že nemusí, z čeho bude odškodněn případný 
pracovní úraz?
Odpověď:
Podle ustanovení § 205d zákoníku práce č. 65/1965 Sb. (toto ustanovení platí dnes přes ustanovení § 365 
zákoníku práce č. 262/2006 Sb.) je povinností každého zaměstnavatele, který zaměstnává alespoň jednoho 
zaměstnance platit zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z titulu pracovních úrazu – viz ustanovení § 205d 
odst. 1 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. „Zaměstnavatelé zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance jsou pro 
případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání pojištěni (dále jen „zákonné 
pojištění“) u  České pojišťovny, akciová společnost, pokud s  ní měli sjednáno toto pojištění k  31. prosinci 
1992. Ostatní zaměstnavatelé jsou pojištěni u  Kooperativy, československé družstevní pojišťovny, akciová 
společnost, případně jejího právního nástupce v České republice (dále jen „pojišťovny“). To se nevztahuje na 
organizační složky státu.“ Jak je patrno z uvedeného, zákon nehovoří o zaměstnancích v pracovním poměru, 
nebo o jiných zaměstnancích, jednoduše říká „zaměstnanci“ a to jsou všichni zaměstnanci v pracovním poměru 
i činní na základě některé z dohod o provedení práce. Proto i když zaměstnavatel zaměstnává zaměstnance 
jen po sezónu, tedy ve smyslu § 205d odst. 1 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. jen po sezónu je zaměstnavatel, 
musí platit pojistné, po skončení sezón jednoduše pojišťovně oznámí, že není zaměstnavatelem. Vyhláška 
č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za 
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání k tomu ještě upřesňuje „zákonné pojištění vzniká dnem 
vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a trvá po dobu existence zaměstnavatele.“

Vzhledem k  tomu, že se jedná o  zákonné pojištění je pojišťovna povinna plnit, ať je pojistné ze stran 
zaměstnavatele zaplaceno nebo nezaplaceno, ale podle ustanovení § 10 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb. platí, 
že „Proti zaměstnavateli, který byl v době výplaty pojistného plnění v prodlení s placením pojistného, má 
pojišťovna právo na úhradu až do výše plnění, které vyplatila z důvodu pojistných událostí vzniklých v době, za 
kterou nebylo zaplaceno pojistné.“

5. Otazníky kolem pracovní doby a jak důstojně 
ukončit pracovní poměr

Započítává se doba, která není pracovní dobou podle rozvrhu směn, strávená na 
pracovní cestě např. v dopravním prostředku do pracovní doby?
Odpověď:
Pracovní cestou se podle defi nice tohoto pojmu obsažené v zákoníku práce rozumí časově omezené vyslání 
zaměstnance zaměstnavatelem k  výkonu jiné práce mimo sjednané pracovní místo výkonu práce. Velice 
důležitá je v  tomto směru zásada, že zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby 
na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnavatel tedy nemůže zaměstnanci pracovní cestu 
nařídit. To že řada zaměstnanců již při uzavírání pracovních smluv dává zaměstnavateli tzv. generální pardon 
k vysílání na pracovní cestu, je záležitost druhá. Platí zásada, že by tato otázka měla být řešena na základě 
vzájemné dohody, zaměstnanec si může vymínit např. jednodenní pracovní cesty s  tím, že na delších se se 
zaměstnavatelem dohodne případ od případu. S tím souvisí i  zvláštní zákazy, konkrétně to, že těhotné 
zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti do věku 8 let smějí být vysíláni na pracovní 
cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem; přeložit je může zaměstnavatel 
jen na jejich žádost, a  že toto platí i pro osamělou zaměstnankyni a osamělého zaměstnance, kteří pečují 
o dítě, dokud dítě nedosáhlo věku 15 let, jakož i pro zaměstnance, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě 
soustavně pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu.

Když ale pak zaměstnanec souhlasí s vysláním na pracovní cestu, tak souhlasí i s její délkou. Zaměstnanec koná 
na pracovní cestě práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal. Zaměstnanec 
má určitým způsobem rozvrženou pracovní dobu a tím se také řídí jeho pracovní cesta.



strana 13Otázky a odpovědi z pracovního práva

Příklad:
Zaměstnanec má pracovní dobu stanovenu od 6 hod. do 14:30 hod. a vyjede z Prahy v 5 hod. na služební 
cestu do Brna. Doba od 5 hod. do 6 hod. je časem stráveným na cestě, která se pouze započítává do délky 
pracovní cesty pro účely stravného (zde se rozlišuje, jestli pracovní cesta trvala 5 až 12 hodin nebo 12 až 18 
hodin či déle jak 18 hodin). Od 6 hod., kdy začíná na pracovišti pracovní doba dotyčného zaměstnance a za-
městnanec sedí ještě v dopravním prostředku (např. autobusu) se jedná o jinou překážku na straně zaměst-
navatele. Když zaměstnanec např. v 8.30 hod. dojede do Brna a začne tam konat práci, tak zase do 14:30 hod. 
jde o jeho práci, o jeho pracovní dobu. Pokud zde bude konat práci ne do 14:30 hod. ale do 18 hod., bude doba 
od 14:30 hod. do 18 hod. prací přesčas. Pak nasedne opět do dopravního prostředku a jede domů a tato doba 
zase není ničím, neboť nespadá do rozvržené pracovní doby.

Doba strávená v dopravním prostředku totiž zásadně není výkonem práce, to může být výkonem práce jen 
pro řidiče z povolání. Proto někteří zaměstnavatelé se zaměstnanci, kteří často jezdí služebním či vlastním 
osobním automobilem na pracovní cesty, sjednávají dohody o pracovní činnosti na výkon práce řidiče refe-
rentského vozidla. Pak mohou také řízení vozidla zaměstnanci proplatit, ale proplácí mu to jako výkon jeho 
práce na základě dohody o pracovní činnosti a ne na základě pracovní smlouvy.

Jak je to s pracovní dobou při nepřetržitém provozu, tj. 37,5 hodin týdně, kdy 
zaměstnanci chodí na směny 12 hodin? Jak se počítají hodiny? Mohou mít více hodin, 
tj. například 4 směny týdně, potom volno 4 dny?
Odpověď:
V nepřetržitém provozu se musí nejprve zpracovat harmonogram směn a stanovit si v  jakém vyrovnávacím 
období se srovná týdenní pracovní doba (zpravidla 26 týdnů, tj. půl roku nebo 52 týdnů dle kolektivní smlouvy) 
a  pak se mohou směny rozvrhnout, jak je potřebné, jen je třeba dodržet nepřetržitý odpočinek v  týdnu 
a  nepřetržitý odpočinek mezi směnami. Nic jiného není třeba, možností jak sestavit harmonogram je asi 
padesát.

Co musí obsahovat a jak má vypadat správně rozpis směn a docházka zaměstnance?
Odpověď:
Podle § 84 ZP platí, že zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit 
s ním nebo s  jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před 
začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době 
seznámení. To znamená, že nejprve si zaměstnavatel musí stanovit harmonogram směn třeba na 26 týdnů 
dopředu a pak jej může zpřesňovat, v praxi se to dělá na 4 týdny dopředu. Co se týká docházky, to záleží jen 
na zaměstnavateli, jestli bude mít papírovou nebo elektronickou či jinou podobu, musí ale v ní být vyznačen 
začátek a konec směn, začátek a konec práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovosti.

Jak je to s dovolenou, když zaměstnanci mají v pracovní dny 12hodinové směny? 
Při dovolené se odečítá také 12 hodin, nebo jenom 8 hodin?
Odpověď:
Dnes je právní úprava vylepšená – od 1. 1. 2021 se dovolená nepočítá ve dnech ale v hodinách. Důvodem pro 
tuto úpravu byl právě známý nešvar praxe přepočítávat 12hodinové směny na směny 8hodinové. Dnes má 
zaměstnanec minimálně nárok na 4 týdny dovolené a ty se vynásobí 37,5 hodinami v nepřetržitém provozu 
a to je nárok na dovolenou. A když pak dotyčný čerpá dovolenou, tak se mu odečte tolik hodin, kolik si vybral 
dnů dovolené.

Je v pořádku, když zaměstnavatel nařídí 9denní pracovní cyklus po 8 hodinách včetně 
30minutové pauzy? To znamená 3 dny ranní, pak 3 dny odpolední a 3 dny noční, 
2 dny volna a zase dokola?
Odpověď:
Odpověď je jednoduchá – to nejde, není dodržen nepřetržitý odpočinek v týdnu. Ten musí podle ustanovení § 92 
ZP činit 35 hodin během každého období 7 po sobě jdoucích dnů. Podle § 92 odst. 1 ZP platí, že zaměstnavatel 
je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu během každého 
období 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů v trvání alespoň 35 hodin. Nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí 
činit u mladistvého zaměstnance méně než 48 hodin.

V případě zaměstnanců
a) v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci přesčas,
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b) v zemědělství,
c) při poskytování služeb obyvatelstvu, zejména

1. ve veřejném stravování,
2. v kulturních zařízeních,
3. v telekomunikacích a poštovních službách,
4. ve zdravotnických zařízeních,
5. v zařízeních sociálních služeb,

d) u naléhavých opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců,
e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech

a u technologických procesů, které nemohou být přerušeny, může zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu 
zaměstnanců starších 18 let pouze tak, že doba nepřetržitého odpočinku v týdnu bude činit nejméně 24 hodin 
s tím, že zaměstnancům bude poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období 2 týdnů činila délka 
tohoto odpočinku celkem alespoň 70 hodin.

Tato právní úprava je přesnou transpozicí článku 5 směrnice 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní 
doby. Citovaná směrnice se totiž v  preambuli odvolává na směrnici 89/391/EHS o  zavádění opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, proto také podstata celé úpravy nepřetržitého 
odpočinku v týdnu a i úpravy nepřetržitého odpočinku v týdnu v zákoníku práce spočívá na zásadě zajištění 
bezpečnosti a  ochrany zdraví zaměstnanců. To je „červená nit“, která se prolíná všemi směrnicemi zemí 
Evropských společenství a  i naším zákoníkem práce – zajistit prevenci zaměstnanců před riziky plynoucími 
z pracovního procesu a chránit jejich zdraví. Směrnice 2003/88/ES výslovně stanoví, že „Všichni pracovníci by 
měli mít dostatečnou dobu odpočinku. Pojem odpočinek musí být vyjádřen v  jednotkách času, tj. ve dnech, 
hodinách nebo ve zlomcích uvedených jednotek. Pracovníkům ve Společenství musí být poskytnuty minimální 
denní, týdenní a roční doby odpočinku a přiměřené přestávky v práci. V této souvislosti je rovněž nezbytné 
stanovit maximální délku týdenní pracovní doby.“

Z toho důvodu byl také původní limit 32 hodin nepřetržitého odpočinku v týdnu zavedený do zákoníku práce 
již v roce 1968 v roce 2000 prodloužen na 35 hodin a byl zcela nově zaveden limit nepřetržitého odpočinku pro 
mladistvé zaměstnance.

Záměrně však není stanoveno jako podmínka, že pro každého zaměstnance musí být i sobota pravidelným 
dnem volna. Důvodem je skutečnost, že by to u řady zaměstnavatelů (především v obchodě a službách) bylo 
nemožné. Nicméně i tak je třeba vzít v úvahu, že 35 hodin zákonem zaručených je de facto jeden a půl den volna 
v týdnu, v sedmi po sobě jdoucích dnech.

Rozvrh směn nařízený tímto zaměstnavatelem však neodpovídá ani odpočinku podle §  92 odst. 1 ZP, ani 
odpočinku podle § 92 odst. 3 ZP. Navíc, jak vyplývá ze zadání, zaměstnanec by měl pracovat během čtrnácti 
dnů 12 dnů po 8 hodinách, tj. za dva týdny by odpracoval 96 hodin, to je ale víc než stanovená týdenní pracovní 
doba, to je pracovní doba včetně práce přesčas.

Za jaké období se počítá odstupné? Zaměstnanec měl ukončit pracovní poměr 
31. 3. 2021, od 10. 3. 2020 je v pracovní neschopnosti, po ukončení pracovní neschopnosti 
skončí pracovní poměr. Odvádí se z odstupného zdravotní a sociální pojištění?
Odpověď:
Podle ustanovení §  67 ZP odstupné vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci po skončení pracovního poměru 
v  nejbližším výplatním termínu určeném u  zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se se 
zaměstnancem nedohodne na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším 
termínu výplaty. Platí zásada, že zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou 
zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) ZP nebo dohodou z týchž důvodů, a zaměstnanci, 
který okamžitě zrušil pracovní poměr podle § 56 ZP, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši 
nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Zaměstnanci, u něhož dochází k  rozvázání pracovního poměru 
výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) ZP nebo dohodou z  týchž důvodů, 
přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. 
Pouze v případě, kdy je se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr, neboť nemůže konat dosavadní práci pro 
pracovní úraz nebo pro onemocnění nemocí z povolání, a zaměstnavatel se zcela zprostí své odpovědnosti 
podle § 367 odst. 1 ZP, odstupné zaměstnanci nepřísluší.

Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek zjištěný podle zásad 
obsažených v ustanovení § 351 až § 362 ZP. Jedná se o ustanovení kogentní (viz § 363 odst. 2 ZP), takže se nelze 
od nich odchýlit. Průměrný výdělek pro účely odstupného se vypočítává z hrubé mzdy zúčtované k výplatě 
v rozhodném období, čímž je předchozí kalendářní čtvrtletí. Platí zásada, že průměrný výdělek se zjišťuje vždy 
k 1. 1., 1. 4., 1. 7 a 1. 10. V případě, že by zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použil 
by se místo průměrného výdělku pravděpodobný výdělek.
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Z toho pro Váš případ vyplývá následující: Vzhledem k tomu, že výpověď byla dána zaměstnanci před počátkem 
ochranné doby (pracovní neschopnosti) a  že výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, nemůže se 
podle ustanovení § 53 odst. 2 ZP ochranná doba do výpovědní doby započítávat a pracovní poměr skončí 
teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec nesdělí 
zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá. Když by pracovní poměr skončil řádně 31. 3., 
stanovilo by se zaměstnanci odstupné z průměrného výdělku zjištěného ve IV. čtvrtletí 2020, tedy k datu 
1. 1. 2021. Pokud bude pracovní poměr ukončen ve II. čtvrtletí, bude rozhodným průměrným výdělkem výdělek 
za I. čtvrtletí, pokud by ale zaměstnanec byl práce neschopen déle, mohlo by se stát, že se mu bude muset pro 
účely odstupného stanovit místo průměrného výdělku pravděpodobný výdělek podle § 355 ZP.

Pokud se týká pojistného, tak podle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné 
zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů platí, že se odstupné do vyměřovacího základu zaměstnance 
nezahrnuje. Stejně tak tomu je i v případě pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti. Podle §  5 odst. 2 písm. b) zákona č.  589/1992 Sb., o  pojistném na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů se odstupné do vyměřovacího 
základu nezahrnuje.

Dne 27. 8. 2020 došlo k rozvázání pracovního poměru výpovědí dle § 52 písm. c), 
výpovědní doba začala běžet 1. 9. 2020 a skončila 31. 10. 2020. Zaměstnanec onemocněl 
a nastoupil na dočasnou pracovní neschopnost dne 16. 10. 2020. Prodlouží se výpovědní 
doba o nemoc, nebo se může ukončit pracovní poměr odhlášením zaměstnance k datu 
31. 10. 2020 a vyplatit odstupné?
Odpověď:
To záleží na dohodě zaměstnavatele se zaměstnancem. Podle ustanovení § 53 odst. 2 ZP platí, že byla-li dána 
zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné 
době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající 
části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení 
pracovního poměru netrvá.

Z uvedeného vyplývá, že ze zákona platí v případě, kdy v den „řádného“ skončení pracovního poměru (tedy v den 
uplynutí výpovědní doby) je zaměstnanec práce neschopen, se musí výpovědní doba prodloužit po skončení 
pracovní neschopnosti o počet dnů pracovní neschopnosti uběhlých v oné výpovědní době. Poslední část 
souvětí citovaného ustanovení však dává možnost jiné dohody se zaměstnancem, resp. říká, že se výpovědní 
době prodlužovat nemusí, když na tom zaměstnanec netrvá. Záleží tedy výhradně na dohodě zaměstnavatele 
se zaměstnancem.

V zákoníku práce je uvedeno, že se musí vést evidence pracovní doby. Jako podklad pro 
výpočet mzdy zaměstnavatel používá úkolový list pracovníka, kde je denní evidence 
členěná dle jednotlivých středisek, pro která vykonává práci. Každý den odpracuje 
jiný počet hodin. Stačila by pro evidenci tabulka, kde by bylo uvedeno: Datum: Od–do: 
Polední přestávka, Příplatky (SO, NE, přesčas atd.)?
Odpověď:
To je jedno, v jaké podobě se docházka eviduje, to záleží na zaměstnavateli, co mu vyhovuje, někdo má knihu 
docházky, někdo eviduje docházku v tabulkách, jak je uvedeno v zadání, někdo třeba píchačkami, či dokonce 
zapnutím a vypnutím počítače.

Ta evidence ale musí být průkazná a musí se tam psát začátek i konec směn, aby se to dalo ověřit – například 
se stane úraz a přijde inspektorát a zeptá se jako první, kdy přišel zaměstnanec do práce a zaměstnavatel musí 
ukázat nějaký průkazný doklad.

Přestávky se vyznačovat v evidenci nemusí, když je u zaměstnavatele nesporné, že poskytuje např. 30 minut 
přestávky, pak se z evidence lehce odečte od směny půl hodiny, jen začátek a konec směn.
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6. Dohody o pracích konaných mimo pracovní 
poměr, brigády a zaměstnávání mladistvých

Studentka uzavřela se zaměstnavatelem dohodu o pracovní činnosti v rozsahu 15 hodin 
týdně na dobu jednoho roku. Dohoda však neobsahuje ujednání o výši odměny. Z čeho 
se bude vycházet při stanovení mé odměny?
Odpověď:
Pokud skutečně dohoda o  pracovní činnosti neobsahuje ujednání o  výši odměny, jsou tu obavy, že bude 
neplatná. Obdobný případ totiž před časem řešil Nejvyšší soud v judikátu 5 Cz 6/75, kde v právní větě judikoval: 
„Podstatnou náležitostí dohody o pracovní činnosti (§ 232 a násl. tehdy platného ZP) je dohoda o způsobu 
odměňování; nedostatečná konkretizace způsobu odměňování má za následek neplatnost dohody o pracovní 
činnosti. I když je dohoda o  pracovní činnosti uzavřená mezi organizací a  občanem neplatná, vzniká za 
předpokladu, že občan pro organizaci pracoval a byl za vykonané práce odměňován, mezi organizací a občanem 
pracovněprávní vztah a  nikoliv vztah občanskoprávní. Je tu třeba posoudit, zda nedošlo i  k pracovnímu 
poměru, jestliže byl mezi organizací a pracovníkem sjednán druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do 
zaměstnání (§ 29 odst. 1 zákoníku práce).“

Proto je třeba posoudit, zda nešlo o vznik pracovního poměru na základě pracovní smlouvy. Zákoník práce sice 
předepisuje, aby pracovní poměr byl založen písemnou pracovní smlouvou. Konstantní judikatura však k této 
otázce již před lety zaujala názor, že pracovní smlouva vzniká na základě projevů vůle učiněných způsobem 
nevzbuzujícím pochybnost o tom, co chtěli zaměstnanec a zaměstnavatel projevit, tedy za takových okolností, 
které nevyvolávají pochybnost o tom, že úmysl zaměstnance i zaměstnavatele směřoval k sjednání pracovního 
poměru určitého obsahu. Nejde-li o výslovné projevy vůle, lze považovat za sjednaný ten druh práce, který 
zaměstnanec bez námitek začal pro zaměstnavatele s jeho vědomím vykonávat a za sjednané místo výkonu 
práce ten závod nebo úřad, v němž začal pracovat. Předpokládá se proto, že i v tomto případě byl uzavřen 
pracovní poměr.

Zaměstnanec pracuje na základě dohody o pracovní činnosti a velmi často při své práci 
jezdí na pracovní cesty. Zaměstnavatel mu však odmítá hradit cestovní náhrady, prý na 
cestovní náhrady mají nárok jen zaměstnanci, kteří mají uzavřen pracovní poměr. Je to 
pravda?
Odpověď:
Není to pravda, cestovní náhrady je možno sjednat i u dohod konaných mimo pracovní poměr. Podle § 155 ZP 
platí zásada, že cestovní náhrady je možné zaměstnanci, který koná pro zaměstnavatele práci na základě dohod 
o pracích konaných mimo pracovní poměr, poskytnout pouze v případě, že bylo sjednáno toto právo, jakož 
i místo pravidelného pracoviště zaměstnance. Má-li zaměstnanec podle dohody o provedení práce vykonat 
pracovní úkol v místě mimo obec bydliště, má právo na cestovní náhrady, bylo-li jejich poskytnutí sjednáno, 
i když není sjednáno místo pravidelného pracoviště.

Jak je známo, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, ale zejména 
dohoda o pracovní činnosti) jsou svojí podstatou dohody v pravém slova smyslu, jejich obsah tedy záleží od 
toho, co si zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodl a zákon jejich ujednání nestanoví meze. Dohody o pracích 
konaných mimo pracovní poměr jsou ve smyslu § 2 ZP závislou prací a  jako taková musí být vykonávána za 
odměnu, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele. Na rozdíl od pracovního poměru však právní úprava 
nezakládá při výkonu práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr právo zaměstnance 
na cestovní výdaje přímo ze zákona. Výslovně však připouští, aby právo na cestovní náhrady bylo možné při 
výkonu práce na základě obou dohod sjednat. Jejich poskytování je podmíněno dohodou za podmínky, že 
bylo sjednáno i místo pravidelného pracoviště. Dohoda o provedení práce i dohoda o pracovní činnosti musí 
být povinně sjednávány písemně, a pokud není dodržena písemná forma, jsou tato právní jednání zakládající 
pracovněprávní vztah neplatná, ledaže strany tuto vadu dodatečně odstraní. Právo na poskytování cestovních 
náhrad nemusí být ale sjednáno písemně, není ani podmínkou, aby dohoda o  sjednání tohoto práva byla 
obsahem konkrétní dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Ovšem samozřejmě písemná 
forma těchto úkonů je v praxi lepší, zaručuje prokazatelnost sjednání. Není proto vyloučeno sjednat právo 
na cestovní náhrady i mimo tyto dohody, právo může být sjednáno i ústně a může být sjednáno i v průběhu 
výkonu prací konaných na základě těchto dohod.

Citované ustanovení § 155 ZP patří mezi ustanovení dispozitivní, protože je možné právo sjednat, ale není to 
povinnost. Bude-li ale dohodnuto, musí být současně sjednáno místo pravidelného pracoviště zaměstnance. 
Povinnost sjednat pravidelné pracoviště je na rozdíl od pracovního poměru uložena proto, že povinnou 
náležitostí dohody o pracovní činnosti ani dohody o provedení práce není ujednání o místě výkonu práce. 
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Uvedení pravidelného pracoviště je však jediným omezením, kterým zákonná úprava smluvní strany 
pracovněprávního vztahu při sjednání cestovních náhrad omezuje. Dohoda o vzniku práva nemusí zahrnout 
všechny v pracovním poměru jinak povinně poskytované druhy cestovních náhrad, které jsou upraveny v § 156 
ZP pro tuzemskou pracovní cestu nebo v § 166 ZP pro zahraniční pracovní cestu. Je možné dohodnout právo 
pouze na některé náhrady, je možné sjednat i  jejich odchylnou výši. Omezující je pro zaměstnavatele pouze 
to, že i na dohodnuté poskytování cestovních náhrad se vztahují shodné daňové dopady, včetně zápočtu do 
vyměřovacího základu pro pojištění na zdravotní a sociální pojištění, jako je tomu u zaměstnanců v pracovním 
poměru, pokud jsou poskytovány ve vyšším rozsahu, než přísluší zaměstnancům zaměstnavatele uvedeného 
v § 109 odst. 3 ZP.

Proto se doporučuje se zaměstnavatelem jednat o požadavku zaměstnance, aby mu hradil i cestovní náhrady 
a především ho odkázat na ustanovení § 155 ZP.

Terapeutka má dohodu o provedení práce na terapie, kterých je například 5 do měsíce 
– odměna se vešla do 10 000 Kč (nyní bude dostávat měsíčně odměnu 27 000 Kč), 
zaměstnavatel ji přihlásil na OSSZ i ZP, ale může to nadále nechat na dohodu? Nemusí 
mít pracovní poměr? Jinak její hlavní činnost je OSVČ – praktická lékařka.
Odpověď:
Dohoda o provedení práce není omezena výší odměny, samozřejmě může dostávat i 27 000 Kč, ale z těch se 
pak odvádí pojistné.

Dohoda o provedení práce je jen omezena ročním limitem 300 hodin v kalendářním roce.

Student VŠ půjde na brigádu. Spolu s pracovní smlouvou bude podepisovat i dohodu 
o hmotné odpovědnosti. Jaký je formální postup projednávání škody způsobené 
zaměstnance zaměstnavateli na základě této dohody? V návrhu dohody o tom není ani 
zmínka.
Odpověď:
Pro uzavření dohody o  tzv. hmotné odpovědnosti (přesně dohodu odpovědnosti za schodek na svěřených 
hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat) platí dvě základní podmínky – dohoda musí být uzavřena 
výhradně písemně a dále pouze se zaměstnancem starším 18 let věku. Bez splnění těchto podmínek by byla 
dohoda o  tzv. hmotné odpovědnosti neplatná. Dále je pro tuto dohodu charakteristické to, že nemůže být 
uzavřena se zaměstnancem ohledně všech hodnot, ale jen takových, které lze vyúčtovat a u kterých může 
být zajištěna osobní dispozice hmotně zodpovědného zaměstnance s nimi po celou dobu, po kterou mu jsou 
svěřeny.

S odpovědností za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat úzce souvisí 
otázka evidence prostředků svěřených zaměstnanci k vyúčtování. Základním právním předpisem o inventarizaci 
je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Skutečné stavy majetku a  závazků se 
zjišťují inventurou fyzickou u majetku hmotné, popřípadě nehmotné povahy, anebo inventurou dokladovou 
u závazků a u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru. Tyto stavy se zaznamenávají 
v  inventurních seznamech, resp. soupisech. Zákon sám sice nestanoví povinnost zaměstnavatele provádět 
inventarizaci při uzavírání dohod o  hmotné odpovědnosti a  nakonec ani zákoník práce nestanoví, že by 
neprovedení inventarizace k  datu uzavření dohody o  hmotné odpovědnosti mělo za následek neplatnost 
dohody jako takové, ale mělo by v každém případě dalekosáhlé důsledky pro zaměstnavatele, který by musel 
jinými důkazními prostředky prokazovat skutečný stav hodnot, které jste převzala k vyúčtování. Z toho důvodu 
se doporučuje, aby se trvalo při uzavření pracovní smlouvy i na provedení inventarizace.

Jinak obecně platí, že dohoda o tzv. hmotné odpovědnosti zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo 
dnem odstoupení od této dohody, takže i k tomuto dni by měla být provedena inventarizace, aby bylo možno 
zjistit, zda vzniklo nějaké manko. Jinak platí, že zaměstnavatel má povinnost projednat se zaměstnancem 
výši požadované náhrady zpravidla nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo na základě provedené 
inventarizace manko vyčísleno. Takové projednání by mělo skončit nějakým závěrem – buď uhrazením škody 
zaměstnancem, nebo písemným uznáním právu zaměstnavatele co do důvodu a výše ze strany zaměstnance 
a navazující písemnou dohodou o způsobu úhrady škody, např. formou srážek ze mzdy.
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Jak je to se vstupními prohlídkami brigádníků? Dvacetiletý student chce jít 
o prázdninách na brigádu, zaměstnavatel mu nabízí dohodu o pracovní činnosti, bude 
pracovat ve skladu. Bude muset mít vstupní lékařskou prohlídku? Má si ji opatřit sám?
Odpověď:
Odpověď na dotaz dává zákon č. 373/2011 Sb., o specifi ckých zdravotních službách. Tento zákon v ustanovení 
§ 59 o vstupních lékařských prohlídkách uchazečů o zaměstnání výslovně uvádí: „Zaměstnavatel zajistí vstupní 
lékařskou prohlídku vždy před uzavřením
1. pracovního poměru,
2. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání 

zařazena k práci, která podle zákona o ochraně veřejného zdraví rizikovou nebo součástí této práce činnost, 
pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy; zaměstnavatel 
může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucháze-
jící se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce 
nebo odhody o pracovní činnosti, nebo

3. vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu.“

Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena, 
pokud se nepodrobí vstupní lékařské prohlídce podle bodu 1, 2 nebo 3.

Z uvedeného vyplývá, že vstupní lékařské prohlídky se u pracovního poměru vyžadují vždy a u dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr jen u prací zařazených do kategorie II rizikové a vyšší (rozuměj podle členění 
podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli). U prací administrativních a prací 
zařazených do kategorie I a II neriziková, jako je i práce ve skladu, se vstupní lékařská prohlídka u dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr nevyžaduje. Proto se na studenta povinnost zajistit si před uzavřením dohody 
o pracovní činnosti zřejmě vztahovat nebude. Je však třeba toto vyjasnit přímo se zaměstnavatelem, neboť on 
je odpovědný za to, do které kategorie práci, kterou bude student vykonávat, zařadil.

Obsahuje zákoník práce nějakou zvláštní ochranu při zaměstnávání mladistvých 
zaměstnanců při uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou?
Odpověď:
Zákoník práce sice obsahuje na několika místech zvýšenou ochranu zaměstnanců v rozmezí věku od 15 let, 
resp. po skončení povinné školní docházky a 18 let, tedy mladistvých, ale v souvislosti s uzavíráním pracovních 
poměrů na dobu určitou dnes již ne. Takovou ochranu obsahovala právní úprava ještě za platnosti starého 
zákoníku práce, ale to bylo v  souvislosti s  harmonizací ustanovení zákoníku práce o  uzavírání pracovních 
poměrů na dobu určitou s právem zemí ES ze zákoníku práce vypuštěno, neboť obdobný princip ve vztahu 
k mladistvým neobsahuje ani evropské právo. Země Evropských společenství přijaly k ochraně mladistvých při 
práci směrnici Rady č. 94/33/EC ze dne 22. 6. 1994, o ochraně mládeže při práci, kterou máme v podstatě celou 
do zákoníku práce transponovánu, neboť se týká především BOZP.

Pokud je student zaměstnán v pracovním poměru a pobírá mzdu nižší, než je minimální 
mzda, protože má sjednaný menší pracovní úvazek, doplácí za něho pojistné do 
výše minimální mzdy, i když je za něho plátcem pojistného stát? A jak je to v případě 
studentů doktorského studia nad 26 let?
Odpověď:
Stát žádné pojistné nedoplácí.

Stát je automaticky plátcem pojistného za taxativně vyjmenovaný okruh pojištěnců v ustanovení § 7 zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění – tedy i za studenty do 26 let.

A toto pojistné jde za ně pojišťovnám bez ohledu na to, zda dotyčný pracuje anebo nepracuje, a když pracuje, 
tak kolik si vydělá.

Za studenty starší 26 let už stát plátcem pojistného není, ti si případně musí pojistné platit sami.
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