
INFO

BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKY ŘIDIČŮ  
OSOBNÍCH A NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ

Provozujete dopravní či přepravní společnost nebo jste zaměst-
nanec v takové firmě a nejste si jisti, jaké jsou časové limity pro 
bezpečnostní přestávky řidičů osobních a nákladních automobilů? 
Přečtěte si povinnosti a legislativní požadavky, které je určují.

BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKY
PRO ŘIDIČE AUTOMOBILŮ DO 3,5 TUNY
Pro řidiče, kteří řídí vozidla o hmotnosti do 3,5 tuny, platí zákoník práce 
a nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace 
práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit 
při provozování dopravy dopravními prostředky.

MAXIMÁLNÍ DOBA ŘÍZENÍ – 4,5 HODINY
Řidič automobilu do 3,5 tuny nesmí překročit maximální dobu 
řízení, která je stanovena na 4,5 hodiny. Je povinen nejdéle po 
uplynutí této doby zastavit, přerušit řízení a dát si bezpečnostní 
přestávku v trvání nejméně 30 minut v případě, že nenásleduje 

nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý 
odpočinek v týdnu. 
Bezpečnostní přestávku lze rozdělit do dvou částí v minimálním 
trvání 15 minut zařazených do doby řízení. Je také možné sloučit 
bezpečnostní přestávku a přestávku na jídlo nebo oddech. Řidič 
nesmí během bezpečnostní přestávky vykonávat žádnou činnost, 
která vyplývá z jeho pracovních povinností. Může jen dozorovat 
vozidlo a náklad, který převáží.
Pozor ale, za dobu řízení se považuje také přerušení řízení na 
dobu kratší než 15 minut. Z toho plyne, že pokud řidič přeruší 
řízení na méně než 15 minut, počítá se to stále jako řízení, nikoliv 
jako bezpečnostní přestávka.
Zaměstnanec, který řídí vozidlo do 3,5 tuny, je také povinen vést 
denní evidenci o době řízení a o čerpání přestávek, a to buď v lis-
tinné podobě, nebo technickým zařízením. Je nutné také dodat, 
že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec všechna 
tato nařízení dodržoval.

„MĚ SE DPH NETÝKÁ“
Chyba lávky! DPH se týká i neplátců. Jde například o OSVČ, 
které si platí reklamy na Facebooku nebo na Googlu.

Jde o tyto situace:
	pořizujete zboží z jiného státu EU v hodnotě vyšší než 

326 tisíc Kč za rok;
	platíte za službu s místem plnění v ČR, ale od firmy, 

která tu nemá sídlo. 

Tady není žádný limit, stačí 1 Kč:
	poskytnete službu podnikateli se sídlem v jiné zemi EU.

V těchto případech se stáváte tzv. identifikovanou osobou. 

Musíte se registrovat na FÚ a podat:
1) přiznání k DPH;
2) souhrnné hlášení (pokud poskytujete služby za hranice).

Je ale dobré o tom vědět. Setkáváme se totiž s neplátci 
DPH, kteří příležitostně fakturují do zahraničí a nevědí, že 
jim z toho plyne nějaká povinnost.

UČEBNÍ OBORY  
NA DRUHÉ KOLEJI…?

Aktuálně jsme v situaci, kdy se 
žáci na středních školách i učili-
štích vyučují dálkově online. Ce-
lospolečensky se řeší maturitní 
zkoušky, žáci 9. tříd, 1. tříd, ale 
absolutně nikdo neřeší to, že žá-

ci učebních oborů 
nemají vůbec 
žádnou praxi. 

Nikoho na ministerstvu školství 
nezajímá to, že odbornou praxi 
nelze získat z videa nebo testem. 
Je nutné si uvědomit, že tito žáci 3. 
ročníků jdou za chvíli ke zkouškám 
a více než rok ze tří let jsou bez 
praxe. Toto je vážná situace, kdy 
do pracovního procesu a podni-
kání budou odcházet mladí lidé 
bez dostatečných zkušeností, 

v některých oborech je to 
vysloveně životu ne-

bezpečné (autome-
chanik, elektrikář, 
plynař atd.). Učiliště 
jsou připravená od-

bornou praxi zajistit, 
ale ministerstvo školství 

nereaguje a nemá zájem. 
Odborným cechům se 
podařilo některé žáky 
umístit do firem, ale není 
to systémově řešeno – 
bohužel.

(Zkráceno z podkladů 
ředitele Mgr. Janečka – 

SOŠ Jarov, Praha 9)
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2021 – CO NOVÉHO V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ?

	Vyšší sociální, zdravotní a nemocen-
ské. Minimální zálohy pro OSVČ se zved-
ly na 2393 Kč (zdravotní), 2588/1036 Kč 
(sociální, hlavní/vedlejší činnost) a 147 Kč 
(nemocenské).

	Paušální daň. Přihlásit jste se mohli do 
11. ledna. Jedna platba 5469 Kč obsa-
huje sociální, zdravotní a daň z příjmu.

	Konec superhrubé mzdy. Daň se nově 
počítá z hrubé mzdy se sazbami 15 % 
do 48násobku průměrné mzdy a 23 % 
nad něj.

	Solidární daň pro pronajímatele. Hrani-
ce 48násobku průměrné mzdy nově platí 
i pro příjmy z pronájmu, nad ni daníte 
23 %.

	Vyšší sleva na poplatníka. Nově činí 
27 840 Kč (oproti původním 24 840 Kč).

	Sleva na dítě. Nově neplatí žádný limit 
pro daňový bonus, ale pro jeho získání 
musíte mít příjmy alespoň 91 200 Kč 
za rok.

	Vyšší minimální a průměrná mzda. 
Minimální činí 15 200 Kč (90,50 Kč na 
hodinu), průměrná 35 441 Kč.

	Stravenkový paušál. Nově můžete 
zaměstnancům poskytnout peněžitý 
příspěvek na stravu místo klasických 
stravenek. Pro zaměstnavatele je to da-
ňový náklad bez limitu, pro zaměstnance 
osvobozený příjem do 75,60 Kč/směna.

	Snazší odepisování majetku. Nehmotný 
majetek nově můžete odepisovat podle 
skutečného používání. Majetek z 1. a 2. 
odpisové skupiny (např. počítač a auto) 
pořízený za rok 2020 a 2021 nově ode-
pisujete jen 1 a 2 roky.

	Vyšší hranice pro zařazení do dlou-
hodobého majetku. Nově 80 000 Kč 
(dříve 40 000 Kč), majetek do této částky 
můžete jednorázově odepsat.

	Daňové přiznání online a později. Pokud 
podáte přiznání online, máte na odevzdání 
měsíc navíc, typicky tedy do 1. 5.

	DPH na pronájem nemovitostí. Nově 
nemůžete dobrovolně danit nájem ne-
movitostí určených k bydlení.

	DPH na dovozu. Neplatí osvobození od 
DPH dovozů do 22 eur.

	Vrácení nesporné části nadměrného 
odpočtu. Pokud u vás bude finanční 
úřad prověřovat jen část nadměrného 
odpočtu, nespornou část vám vrá-
tí v podobě záloh, pokud přesáhne 
50 000 Kč.

	Vyšší úroky. Pokud se opozdíte s úhra-
dou daňových povinností, správce da-
ně vyměří úrok ve výši 8,25 % (dříve 
14,25 %). Pokud vám správce daně ne-
vrátí vratitelný přeplatek, počítá se mu 
úrok 4,125 % (dříve 2,25 %).

	Vyšší cestovní náhrady a stravné. Jsou 
nové limity pro jednotlivé země.

	Spotřební daň. Na tabáku se zvyšuje 
o 10 %, na naftě se snižuje o 1 Kč/l.

	Odklad daně. Daňové přiznání k dani 
silniční a dani z nemovitých věcí mů-
žete podat do 1. 4., bude vám promi-
nuta pokuta. Daň silniční uhraďte do 
1. 4. Daň z nemovitostí se platí klasicky 
do 1. 6.

	Elektronická komunikace povinná pro 
identifikované osoby. Nově i identifi-
kované osoby (nejen plátci DPH) musí 
online podávat daňové přiznání, souhrn-
né hlášení i přihlášku k registraci ident. 
osoby. 

Podrobné informace k předešlým bodům 
byly rozeslány členům CMLT ČR včetně 
všech covidových kompenzací.

Připravil Pavel Žatečka, výkonný ředitel CMLT ČR
(členům CMLT ČR byly zaslány podrobné informace, formuláře a tabulky)
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Seznam „ČESTNÝCH ČLENŮ“ Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů České republiky
(výrobci a dovozci materiálů a potřeb pro malíře a lakýrníky, kteří podporují a úzce spolupracují s cechem)
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