
 

 

Srovnání pracovněprávních předpisů týkajících se pracovních poměrů 
 řidičů nákladních automobilů ve Spolkové republice Německo a České republice  

pro LAGARDE Spedition spol. s r.o. 

  
Spolková republika Německo Česká republika 

1) Které platby pojistného musí 
zaměstnavatel zaměstnanci hradit?   

Zaměstnanci jsou „pojistně povinni“. To znamená, 
že jsou ze zákona povinni zajistit si v různých 
pojistných oblastech sociální pojištění. 
 
Základní pravidlo zní: Výkon činnosti za úplatu 
nebo za účelem odborného vzdělávání 
zakládá povinnost být pojištěný v systému 
důchodového pojištění, zdravotního pojištění, 
pojištění nákladů na ošetřování a pojištění pro 
případ nezaměstnanosti. Příspěvky na tato 
pojištění jsou pravidelně hrazeny zaměstnancem a 
zaměstnavatelem napůl.   
 

Existují dvě povinná pojištění: na zdravotní pojištění 
hradí zaměstnavatel 9% hrubé mzdy zaměstnance, 
zaměstnanec pak 4,5% své hrubé mzdy. Na sociální 
pojištění hradí zaměstnavatel 25% hrubé mzdy 
zaměstnance, zaměstnanec pak 6,5% své hrubé mzdy. 
 
Fakticky je to zaměstnavatel, kdo provádí obě platby. 
Příspěvek zaměstnance ale strhává z jeho mzdy a 
odvádí ji na pokladně.  
 

2) 
 
 

Jaká je zákonná délka trvání 
dovolené?  
 

Ve spolkovém zákoně o dovolené 
(Bundesurlaubsgesetz, BUrlG) je stanoveno, 
že každý zaměstnanec má nárok na placenou 
dovolenou. Řidiči nákladních automobilů zde 
netvoří žádnou výjimku. Dovolená činí ročně 
alespoň 24 dní v případě šestidenního pracovního 
týdne (resp. 20 pracovních dní v případě 
pětidenního pracovního týdne).  
  

Délka dovolené činí dle § 213 odst.1 zákoníku práce 
(ZP) nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Čtyřem 
týdnům dovolené odpovídá 20 pracovních dní. 

3) 
 

Může být část dovolené nahrazena v 
penězích? 

Pokud není z důvodu ukončení pracovního poměru 
dovolená zcela nebo částečně poskytnuta, může být 
nárok na dovolenou proplacen.  
 

Dle § 222 odst.2 ZP náleží zaměstnanci náhrada mzdy 
za neuplatněnou dovolenou pouze v případě ukončení 
pracovního poměru. Dle  § 222 odst.3 ZP za toto 
zaměstnanci náleží náhrada ve výši průměrného 
výdělku. 
 

  

janul
Lístek s poznámkou
Dvaceti pracovním dnům tato výměra odpovídá jen tehdy, pokud zaměstnanci pracují průměrně 5 dní v týdnu. Kdyby pracovali průměrně např. 4 dny v týdnu, činila by výměra 16 dní apod.
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4a) Jaké je nejdelší možné trvání pracovní 
směny dle zákona? 

Dle § 21 a ArbZG se pracovní dobou řidiče 
nákladního vozu rozumí čas mezi začátkem a 
skončením práce; také od pondělí 0 hodin 
do neděle 24 hodin. Z toho jsou vyňaty 
přestávky v práci a doba odpočinku. 
 
Pracovní doba zaměstnance nesmí v pracovních 
dnech překročit 8 hodin. Může být nicméně 
prodloužena až na 10 hodin, ale pouze, pokud 
v průběhu šesti kalendářních měsíců nebo 
v průběhu 24 týdnů nepřesáhne průměrná denní 
pracovní doba 8 hodin.  
 
Týdenní pracovní doba řidiče nesmí přesáhnout 
48 hodin. Může být nicméně rozšířena na 60 
hodin, pokud průměrná pracovní doba v průběhu 
4 měsíců nebo 16 týdnů nepřekročí 48 hodin.  

Dle § 78 I a) ZP je pracovní dobou doba, v níž je 
zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele 
práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti 
připraven k výkonu práce podle pokynů 
zaměstnavatele. 
 
Zásadně nesmí pracovní doba přesáhnout 40 hodin 
týdně (§ 79 odst. 1 ZP); existují z toho nicméně 
výjimky dle § 79 odst. 2 ZP, a to při práci v dolech 
(37,5 hodin), u třísměnného provozu a nepřetržitého 
provozu (37,5 hodin) a u dvousměnného provozu 
(38,75 hodin).  
 
Pro řidiče nákladních vozů platí nařízení č. 589/2006 
Sb., které stanoví pracovní dobu řidičů na 48 hodin 
týdně. Může být nicméně rozšířena na 60 hodin, 
pokud průměrná pracovní doba v průběhu 4 měsíců 
nebo 16 týdnů nepřekročí 48 hodin. 
 

4b) Jaká úprava platí pro práci přesčas?  „Práce přesčas“ je definována na základě toho, 
jakým způsobem je v pracovní smlouvě sjednaná 
„běžná“ pracovní doba. Na základě omezení 
ArbZG lze sjednat maximálně 48 hodin týdně.  
- až cca 10% práce přesčas lze zahrnout do běžné 
mzdy   
- pozor: za účelem výpočtu minimální mzdy je 
třeba počítat se skutečnou měsíční (!) pracovní 
dobou  
 
Přerušení doby řízení vozidla = pauza; tj. nikoli 
součást pracovní doby 
 

Dle § 78 odst.1 písm.i) ZP je prací přesčas práce 
konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo 
s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní 
dobu. Práce přesčas je vykonávána mimo rámec 
rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší 
pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující 
stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto 
zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. 
 
Práci přesčas je možné konat jen výjimečně. Lze ji 
nařídit v rozsahu maximálně 8 hodin týdně a 150 
hodin v kalendářním roce; nad rámec toho lze 
požadovat práci přesčas jen na základě dohody se 
zaměstnancem. Celkem nesmí rozsaj práce přesčas 
činit více než 8 hodin týdně v období maximálně 26 
týdnů po sobě jdoucích.  
 
Prací přesčas není, pokud zaměstnanec vykonává 
práci za účelem napracování náhradního volna. 

janul
Přeškrtnutí

janul
Lístek s poznámkou
Délka jedné směny (tj. bez práce přesčas) ale nesmí přesáhnout 12 hodin (§ 83 ZP).

janul
Lístek s poznámkou
Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas se nezapočítává práce přesčas, za kterou bylo poskytnuto náhradní volno (§ 93 odst. 5 ZP).
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Pro určení minimální mzdy se práce přesčas 
nezapočítává – minimální mzda musí být zaplacena za 
základní pracovní dobu.  
 
Za práci přesčas přísluší zaměstnanci příplatek ve výši 
nejméně 25% mzdy, nebo náhradní pracovní volno.  
 

5) Jaké činnosti tvoří součást pracovní 
směny řidiče nákladního vozu?  

Vedle samotné doby řízení tvoří součást pracovní 
doby také doba vykládky a nakládky, čistící a 
údržbářské práce, čas na splnění právních a 
úředních formálních náležitostí, dozoru nad 
vykládkou a nakládkou a doba čekání.  
 
Pracovní dobou není:  

 Doba, po kterou musí být zaměstnanec na 
pracovišti připraven vykonávat pro 
zaměstnavatele činnost (to platí pouze, pokud 
je tato doba a její přibližná délka trvání známa 
předem, nejpozději bezprostředně před 
začátkem této doby), 

 Doba, po kterou musí být zaměstnanec 
připraven na výzvu zaměstnavatele vykonávat 
činnost, aniž by při tom musel být přítomen na 
pracovišti;  

 V případě zaměstnanců, kteří se při jízdě 
střídají, doba strávená za jízdy vedle řidiče 
nebo v kabině ke spaní. 
 

Činnosti, které tvoří součást pracovní směny, určí 
zaměstnavatel v pracovní smlouvě.  
 
Dle § 88 odst.4 ZP se povinné přestávky v práci 
nezapočítávají do pracovní doby. 

6) Je povoleno pracovní směnu rozdělit?  
(Příklad: zaměstnanec pracuje v jeden 
den od 06:00 do 09:00 a pak dále od 
15:00 do 20:00 hodin) 

Rozdělení pracovní směny je zásadně možné, ale 
vyžaduje jasnou úpravu v pracovní smlouvě.  
 
Nesmí se jednat o „běžnou situaci“; povoleno je 
přibližně 4-8 rozdělených směn měsíčně.  
 
Za rozdělenou směnu nemá zaměstnanec nárok na 
žádné příplatky.  
 

Dle § 130 odst.2 ZP se „rozdělenou směnou“ rozumí 
směna, ve které souvivslé přerušení práce nebo jejich 
souhrn činí alespoň 2 hodiny. 
 
Zaměstnanci, který pracuje ve směnách rozdělených 
na 2 nebo více částí, přísluší příplatek ve výši 30 % 
průměrného hodinového výdělku za každou takto 
rozdělenou směnu. 
 

janul
Lístek s poznámkou
Rozdělená směna a příplatek za práci jsou ale v těchto ustanoveních upraveny jen pro veřejný sektor => tam, kde zaměstnanci dostávají plat a ne mzdu. Dle mého názoru je tedy možné se v soukromém sektoru se zaměstnanci na rozdělené směně dohodnout, ale za  dodržení podmínek odpočinku mezi dvěma směnami a v týdnu.
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Vedle toho platí obecná úprava přestávek dle 
evropského nařízení č. 561/2006, které platí 
v Německu stejně jako v Čechách (45 minut po 
každých 4,5 hodinách; přestávku lze také rozdělit). 

Obecná úprava přestávek dle evropského nařízení č. 
561/2006 platí v Německu stejně jako v Čechách (45 
minut po každých 4,5 hodinách; přestávku lze také 
rozdělit). Česká právní úprava nicméně nenazývá tyto 
přestávky jako „rozdělení směn“.  
 

7) Jak je definována noční směna?  Práce v noci ve smyslu tohoto zákona je každá 
práce, která zahrnuje alespoň dvě hodiny 
v nočních hodinách. Nočními hodinami se rozumí 
doba od 23 do 6 hodin (§ 2 ArbZG). 
 

Dle § 78 odst.1 písm. j) ZP je noční prací práce konaná 
v noční době; noční doba je doba mezi 22. a 6. 
hodinou 

8) Jaká je odměna za noční práci? Pokud nebylo ujednáno žádné pravidlo o 
odměňování tarifní (kolektivní) smlouvou, musí 
zaměstnavatel poskytnout nočnímu zaměstnanci 
za hodiny práce odvedené v noci přiměřený počet 
dnů placené dovolené nebo přiměřený příplatek 
ke hrubé mzdě, která mu za odvedenou práci to 
přísluší (§ 6 ArbZG). 
 

Za dobu trvání noční směny (§§ 94, 116, 140 ZP) 
vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci mzdu a příplatek 
ve výši alespoň 10% průměrné mzdy, ledaže je 
v kolektivní smlouvě ujednáno jinak. 
Zaměstnanci odměňovanému platem přísluší za jednu 
hodinu noční práce příplatek ve výši 20% průměrného 
hodinového platu (§ 125 ZP). 

9) Jaké hodinové sazby jsou platné pro 
noční práci? 

Není stanovena žádná zákonná předloha. Je třeba 
upravit individuálně nebo tarifní (kolektivní) 
smlouvou.  

Dle § 116 ArbGB přísluší zaměstnanci za dobu noční 
práce dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % 
průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou 
minimální výši a způsob určení příplatku. 
 

10) Prokazování či dokládání přesčasů? Zásadně platí: Práce přesčas je definována jako 
překročení pracovní doby, které je stanoveno 
v pracovní smlouvě, podnikové dohodě nebo 
tarifní (kolektivní) smlouvě.  
Zaměstnavatel je povinen zaznamenávat pracovní 
dobu zaměstnance. Záznamy musí být uchovávány 
alespoň dva roky. Zaměstnavatel musí 
zaměstnanci na vyžádání vydat kopii záznamů 
jeho pracovní doby.  
 

Práce přesčas je dle § 78 odst.1 písm. i) ZP práce 
konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo 
s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní 
dobu. Práci přesčas lze dle §93 odst.1 ZP nařídit pouze 
výjimečně. 
Dle § 96 odst.1 písm. a) č. 2 ZP je zaměstnavatel 
povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci 
s vyznačením začátku a konce odpracované práce 
přesčas.  
 

11) Jaké zákonné příplatky musí být 
vypláceny v případě práce přesčas?  

Neexistuje žádná zákonná úprava příplatků při 
práci přesčas. Práce přesčaas se proto odměňuje 
(pokud není ujednáno něco jiného) obecnou 
hodinovou sazbou. Úprava může být sjednána 

Doba práce přesčas je dle § 114 odst.1 ZP odměňována 
navíc příplatkem ve výši nejméně 25 % průměrného 
výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem 
nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu 

janul
Lístek s poznámkou
Jinak nemusí být sjednáno jen v kolektivní smlouvě, ale i dohodou s jednotlivými zaměstnanci. Příplatek může být dohodnutý v nižší i vyšší výši. 
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individuálně nebo tarifní (kolektivní) smlouvou.  
 
 

práce konané přesčas místo příplatku. Neposkytne-li 
zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 
kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas, přísluší 
zaměstnanci dle § 114 odst.2 ZP povinně příplatek dle 
odst.1. 
 

12) Jaká délka práce přesčas je přípustná? K tomu neexistuje žádné obecné pravidlo. Pro 
řidiče nicméně platí:  
 
Týdenní pracovní doba řidičů nesmí překročit 8 
hodin. Může být nicméně rozšířena až na 60 
hodin, pokud průměrná pracovní doba v průběhu 
4 měsíců nebo 16 týdnů bude i tak 48 hodin. Práce 
přesčas může být tedy dosaženo, pokud je 
smluvně stanovena pracovní doba 48 hodin a 
zaměstnanec poskytuje absolutně nejdelší možnou 
dobu práce ve výši 60 hodin. 
 

Dle § 93 odst.2 ZP nesmí u zaměstnance práce přesčas 
činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 
hodin v kalendářním roce; celkový rozsah práce 
přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně 
v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě 
jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto 
období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích. 
 
Dle § 93 odst.3 ZP může zaměstnavatel požadovat 
práci přesčas nad rozsah uvedený v odstavci 2 pouze 
na základě dohody se zaměstnancem 
 

13) Musí být práce přesčas finančně 
kompenzována? 
 

Protiplnění zaměstnavatele za poskytuntou práci 
přesčas se poskytuje obvykle jako náhrada 
volného čau nebo peněžitá náhrada. Nárok na 
kompenzaci dále předpokládá nařízení práce 
přesčas zaměstnavatelem. To může spočívat také 
v tom, že si je zaměstnavatel vědom, že 
zaměstnanec překračuje obecnou pracovní dobu, a 
akceptuje to. Upřesňující úprava může být 
individuální nebo ujednána v tarifní (kolektivní) 
smlouvě. Smluvně lze také ujednat, že je určitý 
počet hodin práce přesčas již zohledněn v částce 
mzdy. Toto musí být nicméně vždy ověřeno pro 
každý jednotlivý případ.  
 

Dle úpravy obsažené v ustanovení § 114 ZP musí být 
zaměstnanci buď poskytnuto náhradní volno v době 3 
měsíců po výkonu práce přesčas v rozsahu práce 
přesčas (od ustanovení je možné se odchýlit dohodou), 
nebo poskytnut příplatek ve výši alespoň 25 % 
průměrné mzdy dle § 114 odst.1 ZP. 
 
Náhrada zaměstnanci nepřísluší, je-li mzda sjednána 
již s přihlédnutím k případné práci přesčas (§ 114 
odst.3 ZP). 

14) Jaký počet hodin přesčas může být 
nařízen? 

Neexistuje výslovná úprava této problematiky. 
Řidiči nákladních vozů nicméně nesmí překročit 
zákonnou maximální výši počtu pracovních hodin 
v týdnu.  

Srov. výše otázka č. 12) 

janul
Lístek s poznámkou
Rozhodná doba 3 měsíců má vliv jen tehdy, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne na jiné době, ve které mu náhradní volno poskytne.

janul
Lístek s poznámkou
Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas se ale nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno.
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15) Jaké podmínky se vážou k práci 
v sobotu a v neděli?  

Zásadně platí, že neexistuje žádná zvláštní právní 
úprava pro soboty. Něděle jsou pak postaveny 
naroveň státním svátkům.  
 
Zaměstnanci nesmí vykonávat práci v neděli a 
v zákonem stanovený svátek v době od 0 do 24 
hodin. U řidičů a spolujezdců lze posunout začátek 
24 hodinového nedělního a svátečního klidu až o 
dvě hodiny dopředu. Pokud nelze danou práci 
vykonat v průběhu pracovního dne, mohou se 
zaměstnanci odchýlit od § 9 a pracovat v neděli a o 
svátku, a to v dopravních podnicích, stejně jako 
v přepravě a komisi rychle se kazícího zboží ve 
smyslu § 30 odst. 3 č. 2 silničního dopravního 
řádu.  
 
Alespoň 15 nedělí v roce musí zůstat pro 
zaměstnance nepracovních. Pokud zaměstnanci 
některou neděli pracují, musí dostat náhradní den 
volna, který je třeba jim poskytnout v některém 
pracovním dnu v nadcházejících dvou týdnech. 
Pokud zaměstnanci pracují v některý svátek, který 
připadá na pracovní den, musí dostat náhradní 
den volna, který je třeba jim poskytnout 
v některém pracovním dnu v nadcházejících osmi 
týdnech (§ 11 ArbZG). Odlišná úprava je možná 
v rámci tarifní (kolektivní) smlouvy. 
 

Takzvaný nepřetržitý odpočinek v týdnu nemusí 
nezbytně připadat na víkend. Zaměstnavatel je 
povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby 
zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu v 
trvání alespoň 35 hodin (§ 92 odst.1 ZP). Pouze pokud 
to umožňuje provoz zaměstnavatele, stanoví se 
nepřetržitý odpočinek v týdnu všem zaměstnancům na 
stejný den a tak, aby do něho spadala neděle (§ 92 
odst.2 ZP). Ve výjimečných případech podle 
§ 90 odst.2 ZP může nepřetržitý odpočinek v týdnu 
trvat 24 hodin za podmínky, že bude poskytnut tak, 
aby za období 2 týdnů činila délka tohoto odpočinku 
celkem alespoň 70 hodin (§ 92 odst.3 ZP). 
V zemědělství jsou další výjimky (§ 92 odst.4 ZP). 
 
Dle § 91 odst.2 ZP může zaměstnavatel nařídit jen 
výjimečně práci na dny pracovního klidu, tj. na svátky 
nebo na nepřetržitý odpočinek v práci. Během 
nepřetržitého odpočinku může zaměstnavatel nařídit 
pouze výkon prací, které nemohou být provedeny 
v pracovních dnech a které jsou vyjmenovány v § 91 
odst.3 ZP, a to: naléhavé opravné práce, nakládací a 
vykládací práce, inventurní a závěrkové práce, práce 
konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který 
se nedostavil na směnu, při živelních událostech a v 
jiných obdobných mimořádných případech, práce 
nutné se zřetelem na uspokojování životních, 
zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných 
a sportovních potřeb obyvatelstva, práce v dopravě a 
krmení a ošetřování zvířat.  
 

16) Jakým způsobem se odměňuje práce 
v sobotu a v neděli?  

Zásadně jako běžná pracovní doba. Odlišná 
úprava je možná v rámci tarifní (kolektivní) 
smlouvy. 
 

Dle § 118 ZP přísluší zaměstnanci dosažená mzda 
a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. 
V rámci kolektivní smlouvy je možné sjednat jinou 
úpravu.  
 

  

janul
Lístek s poznámkou
Příplatek nečiní nejméně 10%, ale činí právě 10% tehdy, pokud není ujednáno jinak (je možné sjednat vyšší i nižší výši). Není nutná dohoda v kolektivní smlouvě, stačí i dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. 
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17) Jaká pravidla platí pro svátky?  Svátky upravené zákonem jsou postaveny naroveň 
nedělím.  

Dle § 91 odst.1 ZP jsou svátky dny pracovního klidu. 
Na takové dny může zaměstnavatel nařídit práci pouze 
výjimečně dle § 92 odst.2 ZP (opravné práce atd. – viz 
otázka 15). 
 
Odměna se řídí ustanovením § 115 ZP. 
Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci 
dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce 
konané ve svátek; za dobu čerpání náhradního volna 
přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 
průměrného výdělku. Zaměstnavatel se může se 
zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k 
dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku 
místo náhradního volna. 
 

18) Jak je definována pracovní 
pohotovost? 
 

Řidič musí být připraven vykonávat svou činnost, 
pokud je mu čekací doba známa dopředu, např.  

 spolujezdec 

 doprovod vozidla při přepravě na trajektu 
nebo ve vlaku 

 čekací doba na hranicích  

 čekací doba z důvodu zákazů jízdy 

 čekání při nakládce a vykládce  

 pracovní pohotovosti jsou možné pouze u 
dopravních prostředků větších než 3,5 T  

 
„Skutečná“ pracovní pohotovost není pracovní 
dobou ve smyslu ArbZG. Musí být nicméně 
zaplacena; může být ale odměněna jen nepatrnou 
odměnou. Je při tom ale stále třeba dbát na to, že 
pracovní pohotovost se zpravidla také zohledňuje 
při výpočtu minimální mzdy.  

Dle § 78 odst.1 písm. h) ZP je pracovní pohotovostí 
doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému 
výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být 
v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho 
rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost může 
být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, 
odlišném od pracovišť zaměstnavatele 
Dle § 95 odst.1 ZP může zaměstnavatel na 
zaměstnanci požadovat pracovní pohotovost, pouze 
pokud se o tom se zaměstnancem dohodne.  
 
Za výkon práce v době pracovní pohotovosti přísluší 
zaměstnanci mzda. Výkon práce v době pracovní 
pohotovosti nad stanovenou týdenní pracovní dobu je 
prací přesčas. 
 
Pracovní pohotovost, při které k výkonu práce 
nedojde, se do pracovní doby nezapočítává. 
 

19) Jak je pracovní pohotovost 
odměňována? 

Dle rozhodnutí Spolkového pracovního soudu se 
doba pracovní pohotovosti odměňuje minimální 
mzdou. 
 

Dle § 140 ZP přísluší zaměstnanci za dobu pracovní 
pohotovosti odměna nejméně ve výši 10 % 
průměrného výdělku. 
Za výkon práce v době pracovní pohotovosti přísluší 

janul
Lístek s poznámkou
Na rozdíl od práce přesčas má u práce ve svátek přednost náhradní volno, jen na základě dohody se poskytuje příplatek. U práce přesčas je to přesně naopak.
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Odlišná úprava je příp. možná v rámci tarifní 
(kolektivní) smlouvy. 

zaměstnanci dle § 95 ZP mzda. Dodatečná odměna 
podle § 140 za tuto dobu nepřísluší. 

20) Jakým způsobem může probíhat 
pracovní pohotovost mezi dvěma 
směnami v kabině řidiče?  

Pro úpravu pracovní pohotovosti neexistuje žádná 
zákonná úprava. Je nicméně třeba dbát na to, že 
sice zásadně platí, že se pracovní pohotovost 
nezapočítává do pracovní doby, ale započítává se 
do doby přítomnosti na pracovišti (důležité kvůli 
rozvržení doby odpočinku!). 
 
To znamená, že řidič nemůže posuzovat pracovní 
pohotovost mezi dvěma směnami jako přestávku 
v práci/dobu odpočinku).  

Pro úpravu pracovní pohotovosti neexistuje žádná 
zákonná úprava. Pracovní pohotovost se navíc 
nezapočítává do pracovní doby. Dle § 78 odst.1 písm. 
h) ZP  může být pracovní pohotovost jen na jiném 
místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od 
pracovišť zaměstnavatele (důležité při definici 
pracovního místa v pracovní smlouvě).  

21) Vyrovnání náhrady škody mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnancem při 
způsobení škody zaměstnancem  

V Německu neexistuje žádná paušální 
částka/omezení odpovědnosti zaměstnance. Může 
se proto stát, že bude zaměstnanec odpovědný 
v plném rozsahu, částečně, nebo také vůbec.  
 
Zásadně platí omezení odpovědnosti, pokud došlo 
ke škodě při činnosti způsobené provozem závodu. 
Odpovědnost zaměstnavatele se pak řídí stupněm 
zavinění:  
- v případě úmyslu odpovídá zaměstnanec 
v plném rozsahu;  
- v případě hrubé nedbalosti odpovídá 
zaměstnanec rovněž v plném rozsahu, pokud není 
škoda ve zjevném nepoměru k příjmu 
zaměstnance; 
- při střední (prosté či běžné) nedbalosti se škoda 
rozdělí mezi zaměstnance a zaměstnavatele; 
detaily se řídí konkrétními okolnostmi případu;  
- při nejlehčí nedbalosti zaměstnanec neručí.  
 
Pokud nebyla činnost způsobena provozem 
závodu, odpovídá zaměstnanec v plném rozsahu a 
bez jakýchkoli omezení.  
 

Dle § 250 odst.1 ZP  je zaměstnanec povinen nahradit 
zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným 
porušením povinností při plnění pracovních úkolů. 
Zaměstnanec je dle § 257 ZP povinen nahradit 
zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, 
jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav. Výše 
požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti 
nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku 
rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného 
měsíčního výdělku (§ 257 odst. 2 ZP). To neplatí, byla-
li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po 
zneužití jiných návykových látek. 
 
Jde-li o škodu způsobenou úmyslně, může 
zaměstnavatel požadovat kromě náhrady škody i 
náhradu ušlého zisku. 
 
Odpovědnost zaměstnance se dle § 250 odst.2 ZP 
poměrně omezí, byla-li škoda způsobena také 
porušením povinnosti na straně zaměstnavatele. 
Důkazní břemeno ohledně existence zavinění leží 
zásadně na zaměstnavateli (§ 250 odst.3 ZP); Výjimky 
stanoví § 252 (schodek na svěřených hodnotách) a § 
255 ZP (ztráta svěřených věcí). 
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Srov. k doplnění separátní přehled, který byl pro 
Lagarde připraven již v letech 2014/2015. 

 

22) Pravidla pro odpovědnost mezi 
zaměstnancem a zaměstnavatelem při 
náhradě škody vůči zaměstnanci  

Zásadně platí výše uvedené také při náhradě 
škody vůči zaměstnanci.  
 
Srov. k doplnění separátní přehled, který byl pro 
Lagarde připraven již v letech 2014/2015. 

Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci 
škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů 
nebo v přímé souvislosti s nimi, při porušení právních 
povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým 
mravům.  

23) Je zaměstnavatel povinen vypracovat 
pro zaměstnance pracovní plán?  
 

V Německu neexistuje povinnost sestavit pracovní 
plán.  
 
Zaměstnavatel má právo sestavit zaměstnanci 
pracovní/služební plán. To vyplývá z práva 
zaměstnavatele udělovat zaměstnancům pokyny. 
V rámci tohoto oprávnění může zaměstnavatel 
plánovat a určovat zaměstnanci pracovní dobu. 
 

Dle § 84 ZP je zaměstnavatel povinen vypracovat 
písemný rozvrh týdenní pracovní doby. 

24) Pokud ano, jakým způsobem se 
pracovní plán oznamuje? 

Vzhledem k tomu, že žádná taková povinnost 
neexistuje, neexistuje ani žádné zákonné pravodlo 
ohledně formy. Ani při výkonu práva na udělování 
pokynů není stanovena žádná závazná forma, 
takže jsou pokyny (také v rámci služebního plánu) 
udíleny zásadně ústně. Za účelem možného 
prokázání lze nicméně vždy doporučit písemnou 
formu.  
 

Dle § 84 ZP je třeba rozvrh, stejně jako každou jeho 
změnu, oznámit zaměstnancům do 2 týdnů, a 
v případě konta pracovní doby jeden týden před 
započetím časového období, na který je pracovní doba 
rozvržena, pokud není dohodnuto jinak.  

25) Jak mohou být prováděny srážky ze 
mzdy bez souhlasu zaměstnance?  

Zásadně nemůže být mzda zkrácena bez souhlasu 
zaměstnance. Nutná je k tomu výpověď 
pracovního poměru s nabídkou uzavření nové 
smlouvy, nebo souhlas zaměstnance.  
 
Pokud nicméně přísluší zaměstnavateli vůči 
zaměstnanci oprávněné finanční nároky (jako 
např. nároky na náhradu škody), může je 
zaměstnavatel zásadně započíst vůči nároku 
zaměstnance na mzdu a zkrátit ji tak.  
 

Srážky ze mzdy jsou upraveny §§ 145 an. ZP. Přípustné 
srážky ze mzdy jsou stanoveny v § 147 ZP: 

a) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
b) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 

na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 
všeobecné zdravotní pojištění  

c) zálohu na mzdu nebo plat, kterou je 
zaměstnanec povinen vrátit proto, že nebyly 
splněny podmínky pro přiznání této mzdy 
nebo platu  

d) nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady, 

janul
Lístek s poznámkou
Zaměstnavatel zaměstnanci odpovídá i za škodu, kterou mu způsobili porušením právních povinností v rámci plnění pracovních úkolů jiní zaměstnanci daného zaměstnavatele. 

janul
Lístek s poznámkou
Při nedodržení uvedené lhůty by mohlo jít o překážku v práci na straně zaměstnavatele.
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Je nicméně třeba pamatovat na to, že při 
započtení může být započtena jen taková suma, 
aby zaměstnanci zůstala tzv. nezabavitelná částka. 
Výše nezabavitelné částky závisí na čisté měsíční 
mzdě a osobních poměrech (např. manželka a 
počet dětí) zaměstnance. Měsíční minimální 
nezabavitelná částka činí 1.140,- EUR (netto).  
 

popřípadě jiné nevyúčtované zálohy 
poskytnuté zaměstnanci k plnění jeho 
pracovních úkolů  

e) náhradu mzdy nebo platu za dovolenou, na 
niž zaměstnanec ztratil právo nebo na niž mu 
právo nevzniklo. 
 

Mimo to mohou být provedeny srážky ze mzdy dle § 
146 b) ZP v případech, kdy slouží k uspokojení 
závazků zaměstnance, tj. nucený výkon rozhodnutí 
soudním vykonavatelem, soudem, správcem daně 
nebo jiným státním úřadem.  
 
Jiné zápočty, např. z důvodu nároku na náhradu 
škody zaměstnavatele vůči zaměstnanci, nejsou 
přípustné. 
 

26) Jak často musí být u řidičů nákladních 
vozů prováděny lékařské prohlídky?  

Všichni majitelé řidičských průkazů třídy C a CE, 
kteří získali před datem 1.1.1999 starou třídu 2, 
musí po dovršení 50. roku života každých 5 let 
předložit lékařský posudek a posudek o zrakové 
schopnosti  (příloha 5.1 a 6 FeV). 
 
Noví majitelé třídy C a CE (od 1.1.1999) mají také 
před dovršením 50. roku života omezení tohoto 
řidičského oprávnění na 5 let a musí poté vždy 
předložit příslušné posudky. 
 
Noví majitelé třídy C1 a C1E (od 1.1.1999) obdrží 
časově omezené řidičské oprávnění až do 50. roku 
věku a musí pak každých 5 let předložit příslušné 
posudky lékaře.  
 

Každý zaměstnavatel musí dle z.č. 258/2000 Sb. práci 
svých zaměstnanců klasifikovat.  Dle nařízení č. 
79/2013 Sb. musí být lékařské prohlídky konány 
v závislosti na druhu práce v  intervalu od jedenkrát za 
šest let po jedenkrát ročně.  
 
Dle § 87 zákona č. 361/2000 Sb. musí řidič, který 
vykonává řízení jako zaměstnanec, podstoupit 
pravidelné lékařské prohlídky. To zahrnuje vstupní 
prohlídku, pravidelnou prohlídku jednou za dva roky 
před dovršením 50. roku života a pravidelnou roční 
prohlídku po dovršení 50. roku života.   

27) Který lékař je k prohlídkám příslušný? Pro oční test oční lékař nebo jiné místo, které 
vypracovává posudky pro prokázání řidičské 
způsobilosti (např. TÜV). 
 

K prohlídkám dle zákona č. 258/2000 Sb. je příslušný 
smluvní lékař zaměstnavatele. K prohlídkám dle  
zák.č. 361/2000 Sb. je příslušný smluvní lékař 
zaměstnavatele nebo registrující lékař zaměstnance. 
 

janul
Lístek s poznámkou
Srážky ze mzdy k náhradě škody jsou přípustné jen na základě dohody o srážkách ze mzdy uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 



 

  11 

28) Existují možnosti, jak mohou být 
zaměstnavateli nahrazeny náklady na 
další vzdělávání zaměstnanců?  

Zásadně mohou být takové náklady uplatňovány 
jako provozní náklady. 
 
Se zaměstnancem lze (v pracovní smlouvě) 
domluvit, že náklady na určité další vzdělávání 
musí uhradit, pokud nebude pro daný podnik 
pracovat po určitou dobu (viz níže).  

Další vzdělání zaměstnanců je upraveno v  
§ 227 an. ZP: pokud uzavře zaměstnavatel se 
zaměstnancem kvalifikační dohodu § 234 ZP, ve které 
se zaměstnanec zaváže zůstat po smluvenou dobu 
zaměstnaný u zaměstnavatele a tuto dohodu nesplní, 
snižuje se dle § 235 odst.2 poměrně povinnost 
zaměstnavatele uhradit kvalifikační náklady.   
 

29) Na jaké předpoklady musí dbát 
zaměstnavatel při zapracování 
zaměstnance? 
 

Zaměstnavatel se musí dle obecných předpisů 
(např. podnikový bezpečnostní řád) starat o to, 
aby byl zaměstnanec seznámen s užíváním 
provozních prostředků, aby byly tyto prostředky 
používány bezpečně.  
 
Zaměstnavatel musí obeznámit zaměstnance za 
pomocí školení s manipulací s kontrolními 
přístroji a také s opakovaným odstupem 
kontrolovat, zda je zaměstnanec schopen přístroje 
ovládat.  
 

Dle § 228 ZP musí zaměstnavatel zaměstnance, který 
vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace, zaučit a 
zaškolit. Zaučení a zaškolení se považuje za výkon 
práce a přísluší za něj mzda 
 
Tato povinnost platí také tehdy, pokud zaměstnanec 
z důvodů na straně zaměstnavatele přechází na nové 
pracoviště nebo na nový druh práce, pokud je to 
nezbytné.  

30) Jak lze prokázat zaškolení 
zaměstnance?  

Zásadně platí, že zaměstnanec má instruktáž nebo 
obdobné poučení ze strany zaměstnavatele vždy 
písemně potvrdit.  
 
Instruktáž z kontrolních přístrojů může být 
prokázána potvrzením podepsaným 
zaměstnancem. Písemné potvrzení by mělo být 
spojeno s osobním jednáním konkrétního 
zaměstnance (poznámka: je možné zakoupit 
předlohy pro instruktáž ke kontrolním 
přístrojům).   

Dle ZP nemusí být zaškolení prokazováno. Z důvodu 
možného pracovněprávního sporu je nicméně nutné 
požadovat písemné potvrzení zaměstnance o 
absolvovaném školení.  

31) Kdo nese náklady na vzdělání a 
přípravu k budoucímu pracovnímu 
zařazení zaměstnance?  

Náklady nese zásadně zaměstnavatel. Odchylky 
mohou být ujednány individuálně.  

Tyto náklady nese dle ustanovení §§ 227 an. ZP 
zaměstnavatel. 

janul
Lístek s poznámkou
Někdy bývají vypisovány projekty, v rámci kterých může zaměstnavatel požadovat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců od Úřadu práce (např. v roce 2017 to byl projekt POVEZ II). 
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32) Musí zaměstnanec uhradit 
zaměstnavateli náklady, pokud na 
pracovní pozici nenastoupí?  

Ujednání o zpětné úhradě je přípustné, pokud 
opatření k zaučení či dalšímu vzdělání znamená 
pro zaměstnance majetkový prospěch. Při 
formulaci takového ustanovení je nicméně vždy 
třeba zohlednit konkrétní případ a a ustanovení 
mu individuálně přizpůsobit.  
 

Pokud zaměstnanec a zaměstnavatel uzavřou tzv. 
kvalifikační dohodu dle § 234 ZP, kterou se 
zaměstnanec zaváže zde po smluvenou dobu zůstat 
zaměstnán, a pokud toto zaměstnanec nesplní, snižuje 
se dle § 235 II ZP poměrně povinnost zaměstnavatele 
hradit kvalifikační náklady. 

33) Je podnik povinen hradit zaměstnanci 
náklady při vyslání v tuzemsku nebo 
do zahraničí?  

Jsou stanoveny konkrétní lhůty, ve 
kterých je nutné náklady vyúčtovat a 
vyplatit?  

Pokud není v pracovní smlouvě dohodnuto nic 
jiného, je zaměstnavatel povinen hradit 
zaměstnanci cestovné dle platných sazeb, které 
jsou každoročně stanoveny spolkovým 
ministerstvem financí.  
 
Zaměstnavatel a zaměstnanec si nicméně mohou 
v pracovní smlouvě ujednat, že k vyrovnání 
nedojde. Zaměstnanec pak může sazby cestovného 
uplatnit jako tzv. „náklady na reprezentaci“ 
v rámci jeho přiznání k dani z příjmu. To vede ke 
snížení jeho daňové povinnosti.   
 
Pokud je ujednána platba cestovného, platí 
ujednané lhůty. V pochybnostech se částky vyplácí 
společně s výplatou další mzdy.  

Zaměstnavatel nahradí zaměstnanci následující 
výdaje: 

 cestovní náklady; 

 cestovní náklady na návštěvu člena rodiny; 

 ubytovací náklady; 

 zvýšené náklady na stravu; 

 nezbytné vedlejší náklady. 
Aktuální sazby náhrad stanoví vyhláška ministerstva 
práce a sociálních věcí. Zaměstnavatel může po 
dohodě nahradit zaměstnanci také jiné náklady, výše 
uvedené nahradí nicméně povinně.  
 
Není-li ujednáno jinak, poskytne zaměstnavatel 
zaměstnanci zálohu ve výši předpokládaných nákladů. 
Do 10 dnů po návratu předloží zaměstnanec 
zaměstnavateli písemné doklady k vyúčtování 
nákladů. Do 10 dnů po jejich předložení pak dojde 
k zápočtu zálohy a k uspokojení vzájemných nároků. 
  

34) Mohou být cestovní náklady vypláceny 
také formou paušální částky 
(průměrná částka za rok)? 

Zásadně se zaměstnavatel a zaměstnanec mohou 
dohodnout na paušálu pro úhradu cestovních 
nákladů. Oba musí nicméně při výplatě mzdy 
pamatovat na to, aby byly částky správně 
zaúčtovány. Pokud totiž zaměstnavatel vyplatí 
zaměstnanci více nákladů, než může skutečně 
uplatnit, vytváří tato částka dodatečný příjem 
zaměstnance, ze kterého je nutné platit daně a 
sociální pojištění.  
 

Paušální částky za cestovní náhrady vychází dle §182 
ZP z průměrných podmínek rozhodných pro 
poskytování cestovních náhrad skupině zaměstnanců 
nebo zaměstnanci, a z očekávaných průměrných 
výdajů. Paušály mohou být sjednány nebo nařízeny 
(předpisem nebo individuálně).  

janul
Lístek s poznámkou
Jde o 10 pracovních dnů.
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35) Musí podnik nahradit zaměstnanci 
výdaje, které mu vznikly v souvislosti 
s pracovní činností (např. parkovné)?  

Ano, výdaje, které zaměstnanci vznikly 
v souvislosti s jeho pracovní činností, musí být 
zaměstnavatelem proti předložení odpovídajících 
podkladů proplaceny.  

Zaměstnavatel musí zaměstnanci nahradit jen výdaje 
uvedené výše v otázce 33). Příklad je možno zahrnout 
pod „nezbytné vedlejší náklady“.  

36) Právo na informace týkající se „bodů“ 
za dopravní přestupky   

Zaměstnavatel nemá samostatné právo na 
informace ohledně stavu „bodů“ v dopravním 
registru.  
 
Je nicméně bez dalšího možné zavázat řidiče 
v pracovní smlouvě k tomu, aby pravidelně 
předkládali výpis z registru řidičů.  
 

Zaměstnavatel nemá samostatné právo na informace 
ohledně stavu „bodů“ v dopravním registru.  
 
Je nicméně bez dalšího možné zavázat řidiče 
v pracovní smlouvě k tomu, aby pravidelně 
předkládali výpis z registru řidičů.  
 

37) Náhrada škody hrazená 
zaměstnancem za přerušení práce 
z důvodu zákazu řízení 

Zpravidla nebude mít zaměstnavatel možnost 
uplatnit vůči zaměstnanci nárok na náhradu škody 
vzniklé z důvodu jeho zákazu řízení. 
Zaměstnavatel se musí sám pomocí personálního 
plánu pokusit takovýmto škodám předejít.   

Nárok na náhradu škody má zaměstnavatel pouze, 
pokud je mu škoda způsobena zaviněným porušením 
povinnosti zaměstnance při výkonu jeho pracovních 
povinností. Zákaz řízení této definici neodpovídá, 
zakládá nicméně výpovědní důvod (zaměstnanec 
nesplňuje zákonné předpoklady k výkonu činnosti).  
 

38) Je zaměstnavatel povinen 
spolupracovat se soudním 
vykonavatelem?  

Zaměstnavatel musí spolupracovat s orgány 
provádějícími nucený výkon rozhodnutí, pokud 
dochází např. k zabavení příjmu z pracovní 
činnosti zaměstnance. V takovém případě vyplatí 
zaměstnavatel zaměstnanci pouze část mzdy; 
zbylou část je povinen vyplatit věřiteli (-lům) 
zaměstnance.  
 
V Německu existuje hranice nezabavitelné částky 
ve výši minimálně 1.133,80 EUR (netto). Tato 
částka nemůže být exekuována. V případě 
vyživovací povinnosti (manžel, děti) se tato částka 
zvyšuje.  
 

Zaměstnavatel musí spolupracovat s orgány 
provádějícími nucený výkon rozhodnutí, pokud 
dochází např. k zabavení příjmu z pracovní činnosti 
zaměstnance. V takovém případě vyplatí 
zaměstnavatel zaměstnanci pouze část mzdy; zbylou 
část je povinen vyplatit věřiteli (-lům) zaměstnance.  
 
V České republice existuje hranice nezabavitelné 
částky, způsob jejíhož výpočtu stanoví nařízení vlády.  
Tato částka nemůže být exekuována.  
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39) Čeho je třeba dbát, pokud je 
zaměstnanec „omezeně 
práceschopný“, např. protože se musí 
starat o dítě, nebo je objednán 
k lékaři?  

Je-li zaměstnanec objednán k lékaři, záleží na 
tom, zda má vystavenou neschopenku.  
- Pokud je nemocný, nemusí pracovat a může se 
dostavit na lékařskou prohlídku.  
- Pokud nemá vystavenou neschopenku (např. 
kontrolní prohlídky u lékaře), musí si za účelem 
návštěvy u lékaře vzít dovolenou.  
 
Pokud se zaměstnanec musí starat o nemocné 
dítě, může si dle německého práva nechat vystavit 
vlastní neschopenku. Německé zdravotní pojištění 
pak v takovém případě hradí 90% čisté mzdy.  
 

Během „překážek v práci na straně zaměstnance“, jak 
čeké právo tuto situaci nazývá,  nemusí zaměstnanec 
pracovat a v některých případech obdrží náhradu 
mzdy. Tyto překážky v práci jsou následující: 

- Pracovní neschopnost dle zákona o veřejném 
zdravotním pojištění,  

- Karanténa, 
- Mateřská a rodičovská dovolená, 
- Péče o nemocné dítě do 10 let věku, 
- Důvody dle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. (k 

nim patří též lékařské prohlídky) 
 
Pokud se zaměstnanec musí starat o nemocné dítě, 
obdrží finanční plnění ze zdravotního pojištění ve výši 
60% denního vyměřovacího základu. 
 

40) Může zaměstnavatel poskytovat 
zaměstnanci bezúročné zápůjčky?  

Zásadně je to možné. Pokud nicméně překročí 
výše zápůjčky částku 44 EUR měsíčně, vznikají 
zaměstnanci zpravidla dodatečné příjmy ve formě 
„naturálního příjmu“, který je třeba danit.  
 

Bezúročné zápůjčky zaměstnanci jsou stejné zápůjčky, 
jako každé jiné. V případě zápůjčky do výše 100.000,- 
CZK se nehradí daň z příjmu.  

41) Může zaměstnavatel poskytovat 
zaměstnanci příspěvky na péči o děti?  

Na děti v předškolním věku může zaměstnavatel 
platit zaměstnanci příspěvky na náklady na péči 
(např. školkovné). Z takových příspěvků se 
nehradí daně ani sociální odvody. Platí to nicméně 
pouze pro určité instituce.  
 
Příspěvky na běžné (soukromé) letní tábory 
nemohou být poskytnuty bez daňové povinnosti. 
Takové příspěvky zakládají daňovou povinnost.   
 
Na školou povinné děti není možné poskytovat 
daňově neutrální příspěvky.  
 

Zaměstnavatel může provozovat školku, která je 
zaměstnancům zdarma k dispozici. Z tohoto 
zaměstnaneckého bonusu se neplatí daň.  
 
Zaměstnavatel může také bez daňové povinnosti 
uhradit zaměstnanci cenu některých dětských knížek. 
 
Klasické příspěvky na péči o děti v Čechách neexistují 
(zaměstnavatel může samozřejmě poskytovat 
zaměstnanci jakékoli příspěvky, ale tyto příspěvky 
zakládají daňovou povinnost).  

janul
Lístek s poznámkou
Částka 100 000,-- Kč se počítá za zdaňovací období, jednotlivé zápůjčky v tomto období se sčítají.
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42) Srovnání: 

- životní kapitálové pojištění 

- dobrovolné důchodové pojištění 

V případě dobrovolného důchodového 
pojištění ve formě přímého pojištění (např. také 
kapitálové životní pojištění) mohou být penzijní 
fondy a penzijní pokladny – nezávisle na tom, zda 
dochází k financování převodem části mzdy nebo 
příspěvky zaměstnavatele – až do čtyř procent 
příspěvkového limitu zákonného důchodového 
pojištění hrazeny na podnikový důchod bez 
povinnosti odvodu dávek sociálního pojištění.  
Tato výše činí za rok 2017 částku 3.048 EUR 
(resp. 254 EUR měsíčně).  
 
To platí pro podpůrné pokladny a vyplacení 
důchodu po ukončení pracovního poměru pouze 
v případě převádění části mzdy.   
 
Částky zásadně podléhají zdanění; v konkrétních 
případech nicméně existují zvýhodnění formou 
paušálního zdanění.  
 

Zaměstnavatel může zaměstnanci hradit daňově 
neutrální příspěvky na oba typy pojištění, nicméně 
pouze do výše 50.000,- CZK ročně. 

 




