
Připravili jsme pro Vás ty nejdůležitější a nejzajímavější změny v legislativě.
Nenechte si ujít náš pravidelný monitoring legislativy a judikatury a pusťte se do čtení!

Cestovní náhrady

Účinnost 1. 1. 2023

O co ve vyhlášce jde?

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo novou vyhlášku upravující sazbu základní náhrady za
používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro
účely poskytování cestovních náhrad. Základní náhrada za 1 km jízdy tak u osobního vozidla aktuálně činí
5,20 Kč, stravné za pracovní cestu v délce 5 až 12 hodin 129 Kč a průměrná cena za 1 litr benzinu
automobilového 95 oktanů činí 41,20 Kč. Pro delší pracovní cesty, jakož i jiné pohonné hmoty došlo
rovněž ke změně základních hodnot.

Úplné znění vyhlášky naleznete ZDE.

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

•
§ 1 až 4 vyhlášky č. 467/2022 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 pro rok 2023

SOUVISEJÍCÍ DOTAZY

Je možné, aby se neuvolněný člen zastupitelstva vzdal nároku na stravné v souvislosti s pracovní cestou?

Zákon o obcích se ohledně cestovních náhrad odkazuje na zákoník práce, ze kterého vyplývá, že není
možné, aby se neuvolněný člen zastupitelstva vzdal nároku na stravné v souvislosti s pracovní cestou.
Jak ovšem následně neuvolněný člen zastupitelstva se stravným naloží, závisí plně na jeho uvážení.

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39541


Je možné vyslat neuvolněného zastupitele na konferenci služebním vozidlem? Musí být toto pověření
schváleno, popř. jaký orgán obce toto schvaluje?

Ano, na služební cestu lze vyslat služebním automobilem i neuvolněného zastupitele.
Zákon nerozlišuje v daném aspektu mezi uvolněným či neuvolněným zastupitelem. Zákon stanoví, že
zastupitelstvu přísluší rozhodovat o pravidlech pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
obce. Nestanoví-li v pravidlech pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce
zastupitelstvo obce jinak, podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména
dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění úkolů, způsob dopravy a ubytování, určuje členům
zastupitelstva obce před zahájením pracovní cesty písemně starosta, pokud si zastupitelstvo nevyhradí o
dané pravomoci rozhodovat. Platí tedy, že podmínky pro použití služebního vozidla určuje buď
zastupitelstvo obce, nebo starosta, pokud tak zastupitelstvo neučinilo.
Nicméně nutno dodat, že neuvolněnému zastupiteli dle zákona musí zaměstnavatel poskytnout pro
výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu. Dále pak zákon stanoví, že neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou
samostatnou výdělečnou činnost, poskytuje obec náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce
paušální částkou.

Novely pracovněprávních předpisů

Účinnost 1. 1. 2023

O co v nařízeních jde?

Navyšuje se minimální mzda (17.300 Kč a 103,8 Kč za hodinu) včetně nejnižší úrovně zaručené mzdy dle
skupiny prací. Mění se i nařízení o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému
z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez
omezení (tzv. nařízení o nezabavitelných částkách).
Mění se i nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kde mj.
dochází ke sjednocení odpočtu let z dosažené praxe u zaměstnanců, kteří nesplňují požadované vzdělání
pro platovou třídu, do které jsou zařazeni. Mimo to se doplňují i manželští a rodinní poradci k osobám,
jimž náleží platový tarif podle přílohy č. 2 nařízení.

Úplné znění nařízení naleznete ZDE.

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

• § 4 odst. 7 a § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě
• § 2 a 3 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené
mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve
ztíženém pracovním prostředí
• § 1 a 2 nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být
sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou
je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

SOUVISEJÍCÍ DOTAZY

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39540


Vztahuje se na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ustanovení zákoníku práce o zaručené
mzdě?

Nikoliv. Na rozdíl od ustanovení § 111 zákoníku práce o minimální mzdě, platu nebo odměně z dohody,
které se vztahuje jak na zaměstnance v pracovním poměru, tak zaměstnance činné na základě dohod o
pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti), se
ustanovení § 112 o mzdě zaručené vztahuje výhradně na zaměstnance v pracovním poměru. Jinými
slovy, ustanovení zákoníku práce o zaručené mzdě se na dohody o pracích konaných mimo pracovní
poměr nevztahuje.

Nařízení vlády o podmínkách použití prostředků SFPI
na revitalizaci brownfieldů

Účinnost 15. 1. 2023

O co v nařízení jde?

Nařízení upravuje podmínky použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace
poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (tzv. brownfieldy) financované z Nástroje pro
oživení a odolnost.

Úplné znění nařízení naleznete ZDE.

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

•
nařízení vlády č. 2/2023 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu
podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z
Nástroje pro oživení a odolnost

Pracovnělékařské prohlídky

Účinnost 1. 1. 2023

O co v novele jde?

Ministerstvo zdravotnictví zrušilo pravidelné lékařské prohlídky u profesí, které pro zaměstnance
nepřinášejí zdravotní rizika, vstupní lékařské prohlídky však doposud zrušeny nebyly, bylo však avizováno
jejich zrušení do budoucna (u některých profesí). V první a druhé kategorii (dle kategorizace prací) jsou
tedy periodické prohlídky prováděny, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují.

Úplné znění novely naleznete ZDE.

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39545
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39534


KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

•
§ 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o
specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých
druzích posudkové péče)

Prodloužení účinnosti nařízení o příspěvku pro
solidární domácnost

Účinnost 1. 1. 2023

O co v novele jde?

Účinnost nařízení, které provádí zákon o opatření v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, upravující příspěvek pro solidární domácnost se
prodlužuje až do 31. března 2023. 

Úplné znění novely naleznete ZDE.

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

•
§ 1 a § 2 nařízení vlády č. 205/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost na období
druhého pololetí roku 2022 a prvního čtvrtletí roku 2023

Zvýšení částek životního a existenčního minima

Účinnost 1. 1. 2023

O co v nařízení jde?

Vláda valorizovala částky životního a existenčního minima o 5,2 %. Částka životního minima na
jednotlivce tak činí měsíčně 4.860 Kč, částka existenčního minima pak 3.130 Kč.

Úplné znění nařízení naleznete ZDE.

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

•
§ 1 až 3 nařízení vlády č. 436/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního
minima

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39528
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39528


Změny účinné od 1. ledna (či v průběhu roku 2023),
které by Vám neměly uniknout

V rámci minulých monitoringů legislativy a judikatury jsme Vás informovali o mnoha právních předpisech,
které nabývají účinnosti 1. ledna 2023 (či v průběhu roku 2023) a které by neměly uniknout Vaší
pozornosti. Přinášíme Vám tak stručný přehled těch nejdůležitějších změn.
Zákon o svobodném přístupu k informacím
• výslovná možnost odmítnutí šikanózních žádostí o informace
• výslovná možnost odmítnutí žádosti o informace v případě, že povinný subjekt informaci nemá a nemá
zákonnou povinnost ji mít
• úprava informování o příjmech fyzických osob
Převody dotačních bytů
• osvobození bezúplatných převodů spoluvlastnických podílů od daně z příjmu
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
• podpora tzv. částečných úvazků

ZDE.

Nechcete již zasílat další Monitoringy legislativy?
Odhlásit se můžete zde
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