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Práce přesčas 

Zaměstnanec může pracovat přesčas buď ve všední den, nebo v sobotu a v neděli, výjimečně může nastat 
nejsložitější varianta, kdy pracuje přesčas ve svátek. Zákon č. 262/2006 Sb. upravuje, jakým způsobem je 
zaměstnanec odměňován, a jaká mu z vykonání takové práce plynou práva. Výjimku tvoří vedoucí zaměstnanci 
(pobírají příplatek za vedení): ti mají nárok na příplatky za přesčas jen v případě, že jejich celková doba přesčasů 
přesáhne 150 hodin.  

Práce přesčas ve všední den 

Zaměstnanec má dvě možnosti, jak je za tuto práci přesčas odměněn - práce přesčas je buď proplacena, nebo 
za práci přesčas čerpá náhradní volno. 

Příklad: Zaměstnanec pracuje 22.4.2014 přesčas 4 hodiny (fond pracovní doby je 176 hodin, zaměstnanec 
odpracuje 180 hodin). Jeho průměrný hodinový výdělek je 47,62 Kč a základní tarif činí 16 000,- Kč měsíčně 
(90,91 Kč/hodinu). 

A. Zaměstnanec si nechá všechno proplatit: 
a. Základní tarif – 16 000,- Kč. 
b. Náleží mu Přesčas - základní (100%) – 364 Kč (90,91*4 hodiny). 
c. Náleží mu Příplatek za přesčas (25%) – 48 Kč (11,91*4 hodiny). 

Zpracování v KEO – pořiďte mzdové složky: 

MS 1000 – Přesčas základní – (H x základní tarif x hodiny)   

MS 2100 – Přesčas 25% - (H x průměr pro náhrady) 

Zpracování v KEO4 – vyberte nabídku Měsíční evidence - Odpracovaná doba: 
Vyhledejte zaměstnance a klikněte na tlačítko Detail. Na záložce Přesčasy, klikněte na Nový, vyplňte 
Datum vzniku (22.4.2014) a zadejte počet odpracovaných hodin přesčas (4). Proplatit ANO, Zbývá 
hodin 4. Po provedení výpočtu mezd se vytvoří příslušné mzdové složky. 

B. Zaměstnanec si vybere náhradní volno: 
a. Základní tarif – 16 000,- Kč.  
b. Náhradního volno – za čerpání náhradního volna se plat nekrátí. 
c. Žádný příplatek za přesčas mu nenáleží. 

Zpracování v KEO – pořiďte mzdové složky: 

MS 1010 - Odpracovaná doba 

Příp. žádné mzdové složky a hlídejte si mimo program. 

Zpracování v KEO4 – vyberte nabídku Měsíční evidence - Odpracovaná doba: 
a) Vyhledejte zaměstnance a klikněte na tlačítko Detail. Na záložce Přesčasy klikněte na Nový, 

vyplňte Datum vzniku (22.4.2014) a zadejte počet odpracovaných hodin přesčas (4). Proplatit NE, 
Zbývá hodin 4. 

b) Na záložce Překážky v práci klikněte na Nový, vyplňte datum od, datum do a vyberte typ: 
Náhradní volno. Vyplňte hodiny prvního dne podle počtu vyčerpaných hodin v daném dni. Po 
provedení výpočtu mezd se vytvoří příslušné mzdové složky. 
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Práce přesčas ve dnech pracovního klidu 

Pokud zaměstnanec pracuje v sobotu a v neděli, opět jsou dvě možnosti, jak je za tuto práci přesčas odměněn - 
práce přesčas je buď proplacena, nebo za práci přesčas čerpá náhradní volno. 

Příklad: Zaměstnanec pracuje 19.4.2014 přesčas 4 hodiny (fond pracovní doby je 176 hodin, zaměstnanec 
odpracuje 180 hodin). Jeho průměrný hodinový výdělek je 47,62 Kč a základní tarif činí 16 000,- Kč měsíčně 
(90,91 Kč/hodinu). 

A. Zaměstnanec si nechá přesčas proplatit: 
a. Základní tarif – 16 000,- Kč. 
b. Náleží mu Příplatek za přesčas - základní (100%) -  364 Kč (90,91*4 hodiny). 
c. Náleží mu Příplatek za přesčas (25% ) - 48 Kč (11,91*4 hodiny). 
d. Náleží mu příplatek za práci v sobotu a neděli 25% -  48 Kč (11,91*4hodiny). 

Zpracování v KEO – pořiďte mzdové složky: 

MS 1010 – Odpracovaná doba 

MS 1000 – Přesčas základní    (H*základní tarif x hodiny)   

MS 2100 – Přesčas 25%    (H*průměr pro náhrady) 

MS 2150 – Práce v sobotu a neděli   (H*průměr pro náhrady) 

Zpracování v KEO4 – vyberte nabídku Měsíční evidence - Odpracovaná doba: 
Vyhledejte zaměstnance a klikněte na tlačítko Detail. Na záložce Přesčasy, klikněte na Nový, vyplňte 
Datum vzniku (19.4.2014) a zadejte počet odpracovaných hodin přesčas (4). Proplatit ANO, Zbývá 
hodin 4. Po provedení výpočtu mezd se vytvoří příslušné mzdové složky. 

B. Zaměstnanec si vybere náhradní volno: 
a. Základní tarif – 16 000,- Kč. 
b. Náhradního volno – za čerpání náhradního volna se plat nekrátí.  
c. Žádný příplatek za přesčas mu nenáleží. 
d. Náleží mu příplatek za práci v sobotu a neděli 25% -  48 Kč (11,91*4hodiny). 

Zpracování v KEO – pořiďte mzdové složky: 

MS 1010 – Odpracovaná doba 

MS 2150 – Práce v sobotu a neděli   (H*průměr pro náhrady) 

Zpracování v KEO4 – vyberte nabídku Měsíční evidence - Odpracovaná doba: 
a) Vyhledejte zaměstnance a klikněte na tlačítko Detail. Na záložce Přesčasy klikněte na Nový, 

vyplňte Datum vzniku (19.4.2014) a zadejte počet odpracovaných hodin přesčas (4). Proplatit NE, 
Zbývá hodin 4. 

b) Na záložce Překážky v práci klikněte na Nový, vyplňte datum od, datum do a vyberte typ: 
Náhradní volno. Vyplňte hodiny prvního dne podle počtu vyčerpaných hodin v daném dni. Po 
provedení výpočtu mezd se vytvoří příslušné mzdové složky. 
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Práce přesčas ve svátek 

Je-li práce ve svátek současně prací přesčas, dochází k souběhu práv (nároků) zaměstnance. 

Práce přesčas ve svátek může nastat ve dvou variantách, svátek je jinak běžný pracovní den zaměstnance, nebo 
svátek připadne na den pracovního klidu. 

Práce přesčas ve svátek – běžný pracovní den 

Zaměstnanec, který je odměňován platem a koná práci přesčas ve svátek, má čtyři možnosti jak je přesčas 
odměněn: 

A. Za přesčas ve svátek bude zaměstnanci vše proplaceno. 
B. Za přesčas ve svátek bude zaměstnanci poskytnuto náhradní volno. 
C. Za přesčas ve svátek bude zaměstnanci proplacena práce přesčas a za práci ve svátek mu bude 

poskytnuto náhradní volno. 
D. Za přesčas ve svátek bude zaměstnanci proplacena práce ve svátek a za přesčas mu bude poskytnuto 

náhradní volno. 

Příklad: Zaměstnanec pracuje 8.5.2014 přesčas ve svátek 9 hodin a jedná se o práci ve svátek, a je to práce 
přesčas. Jeho průměrný hodinový výdělek je 124 Kč a základní tarif činí 20 000 Kč měsíčně. 

A. Zaměstnanec si nechá všechno proplatit: 
a. Základní tarif – 20 000,- Kč. 
b. Příplatek za práci ve svátek (100%) – 9 h * průměrný hodinový výdělek = 1 116 Kč. 
c. Přesčas - základní (100%) – 9 h * tarif = 1 022 Kč. 
d. Příplatek za přesčas (25%) – 1 h * průměrný hodinový výdělek = 124 Kč. 

Zpracování v KEO – pořiďte mzdové složky: 

MS 1010 – Odpracovaná doba 

MS 1000 – Přesčas základní 100%   (9 h*základní tarif)                            

MS 2130 – Práce ve svátek 100%   (9 h*průměr)                                                                          

MS 2100 – Práce přesčas 25%   (1 h*průměr pro náhrady) 

Zpracování v KEO4 – vyberte nabídku Měsíční evidence - Odpracovaná doba: 
Vyhledejte zaměstnance a klikněte na tlačítko Detail. Na záložce Přesčasy, klikněte na Nový, vyplňte 
Datum vzniku (8.5.2014) a zadejte počet odpracovaných hodin (9). Proplatit ANO, Zbývá hodin 10. Po 
provedení výpočtu mezd se vytvoří příslušné mzdové složky. 

B. Zaměstnanec vyčerpá všechno náhradním volnem: 
a. Základní tarif – 20 000,- Kč 
b. Náhradní volno za svátek - 8 hodin. 
c. Náhradní volno za přesčas - 1 hodin. 

Zpracování v KEO – pořiďte mzdové složky: 

MS 1010 – Odpracovaná doba 

Zpracování v KEO4 – vyberte nabídku Měsíční evidence - Odpracovaná doba: 
a) Vyhledejte zaměstnance a klikněte na tlačítko Detail. Na záložce Přesčasy klikněte na Nový, 

vyplňte Datum vzniku (8.5.2014) a zadejte počet odpracovaných hodin přesčas (9). Proplatit NE, 
Zbývá hodin 10. 

b) Na záložce Překážky v práci klikněte na Nový, vyplňte datum od, datum do a vyberte typ: 
Náhradní volno. Vyplňte hodiny prvního dne podle počtu vyčerpaných hodin v daném dni. Počet 
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hodin k čerpání je dvojnásobek odpracovaných hodin (10). Po provedení výpočtu mezd se vytvoří 
příslušné mzdové složky. 

C. Zaměstnanec vyčerpá náhradní volno za svátek: 
a. Základní tarif 20 000,- Kč. 
b. Náleží mu Přesčas - základní (100%)- 1 h * tarif = 113 Kč. 
c. Náleží mu Příplatek za přesčas – 1 h * průměrný hodinový výdělek = 124 Kč. 
d. Náhradní volno za svátek – 9 hodin. 

Zpracování v KEO – pořiďte mzdové složky: 

  MS 1010 – Odpracovaná doba 

MS 1000 – Přesčas základní 100%   (1 h*základní tarif)                            

MS 2100 – Práce přesčas 25%   (1 h*průměr pro náhrady) 

Zpracování v KEO4 – vyberte nabídku Měsíční evidence - Odpracovaná doba: 
a) Vyhledejte zaměstnance a klikněte na tlačítko Detail. Na záložce Přesčasy klikněte na Nový, 

vyplňte Datum vzniku (8.5.2014) a zadejte počet odpracovaných hodin přesčas (9). Proplatit NE, 
Zbývá hodin 10. 

b) Na záložce Překážky v práci klikněte na Nový, vyplňte datum od, datum do a vyberte typ: 
Náhradní volno. Vyplňte hodiny prvního dne podle počtu vyčerpaných hodin v daném dni. Počet 
hodin k čerpání je dvojnásobek odpracovaných hodin (9). Po provedení výpočtu je nutné 
zkontrolovat vytvořené mzdové složky a upravit jejich hodnoty na výše uvedené hodnoty. 

D. Zaměstnanec vyčerpá náhradní volno za přesčas: 
a. Základní tarif – 20 000,- Kč. 
b. Příplatek za svátek – 9 h * průměrný hodinový výdělek 124 = 1 116 Kč. 
c. Náhradní volno za práci přesčas – 1 hodin. 

Zpracování v KEO – pořiďte mzdové složky: 

MS 1010 – Odpracovaná doba 

MS 2130 – Práce ve svátek 100%   (9 h*průměr)                                                                          

 

Zpracování v KEO4 – vyberte nabídku Měsíční evidence - Odpracovaná doba: 
a) Vyhledejte zaměstnance a klikněte na tlačítko Detail. Na záložce Přesčasy klikněte na Nový, 

vyplňte Datum vzniku (8.5.2014) a zadejte počet odpracovaných hodin přesčas (9). Proplatit NE, 
Zbývá hodin 10. 

b) Na záložce Překážky v práci klikněte na Nový, vyplňte datum od, datum do a vyberte typ: 
Náhradní volno. Vyplňte hodiny prvního dne podle počtu vyčerpaných hodin v daném dni. Počet 
hodin k čerpání jsou odpracované hodiny (1). Po provedení výpočtu je nutné zkontrolovat 
vytvořené mzdové složky a upravit jejich hodnoty na výše uvedené hodnoty. 
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Práce přesčas ve svátek – den pracovního klidu 

Zaměstnanec, který je odměňován platem a koná práci přesčas ve svátek, má čtyři možnosti jak je přesčas 
odměněn: 

E. Za přesčas ve svátek bude zaměstnanci vše proplaceno. 
F. Za přesčas ve svátek bude zaměstnanci poskytnuto náhradní volno. 
G. Za přesčas ve svátek bude zaměstnanci proplacena práce přesčas a za práci ve svátek mu bude 

poskytnuto náhradní volno. 
H. Za přesčas ve svátek bude zaměstnanci proplacena práce ve svátek a za přesčas mu bude poskytnuto 

náhradní volno. 

Příklad: Zaměstnanec pracuje 5.7.2014 přesčas ve svátek 8 hodin (fond pracovní doby je 184 hodin, 
zaměstnanec odpracuje 192 hodin). Jeho průměrný hodinový výdělek je 124 Kč a základní tarif činí 20 000 Kč 
měsíčně. 

A. Zaměstnanec si nechá všechno proplatit: 
e. Základní tarif – 20 000,- Kč. 
f. Příplatek za práci ve svátek (100%) - průměrný hodinový výdělek 992 Kč. 
g. Přesčas - základní (100%) - tarif 909 Kč. 
h. Příplatek za přesčas (25%) - průměrný hodinový výdělek 248 Kč. 
i. Příplatek za práci v so a ne (25%) - průměrný hodinový výdělek 248 Kč. 

Zpracování v KEO – pořiďte mzdové složky: 

MS 1010 – Odpracovaná doba 

MS 1000 – Přesčas základní 100%   (h*základní tarif)                            

MS 2130 – Práce ve svátek 100%   (h*průměr)                                                                          

MS 2100 – Práce přesčas 25%   (h*průměr pro náhrady) 

MS 2150 – Práce v sobotu a neděli 25% (h*průměr pro náhrady) 

Zpracování v KEO4 – vyberte nabídku Měsíční evidence - Odpracovaná doba: 
Vyhledejte zaměstnance a klikněte na tlačítko Detail. Na záložce Přesčasy, klikněte na Nový, vyplňte 
Datum vzniku (5.7.2014) a zadejte počet odpracovaných hodin přesčas (8). Proplatit ANO, Zbývá hodin 
16. Po provedení výpočtu mezd se vytvoří příslušné mzdové složky. 

B. Zaměstnanec vyčerpá všechno náhradním volnem: 
d. Základní tarif – 20 000,- Kč 
e. Náhradní volno za svátek - 8 hodin. 
f. Náhradní volno za přesčas - 8 hodin. 
g. Příplatek za práci v so a ne (25%) - průměrný hodinový výdělek 248 Kč. 

Zpracování v KEO – pořiďte mzdové složky: 

MS 1010 – Odpracovaná doba 

MS 2150 – Práce v sobotu a neděli 25% (h*průměr pro náhrady) 

Zpracování v KEO4 – vyberte nabídku Měsíční evidence - Odpracovaná doba: 
c) Vyhledejte zaměstnance a klikněte na tlačítko Detail. Na záložce Přesčasy klikněte na Nový, 

vyplňte Datum vzniku (5.7.2014) a zadejte počet odpracovaných hodin přesčas (8). Proplatit NE, 
Zbývá hodin 16. 

d) Na záložce Překážky v práci klikněte na Nový, vyplňte datum od, datum do a vyberte typ: 
Náhradní volno. Vyplňte hodiny prvního dne podle počtu vyčerpaných hodin v daném dni. Počet 
hodin k čerpání je dvojnásobek odpracovaných hodin (16). Po provedení výpočtu mezd se vytvoří 
příslušné mzdové složky. 
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C. Zaměstnanec vyčerpá náhradní volno za svátek: 
a. Základní tarif 20 000,- Kč. 
b. Náleží mu Přesčas - základní (100%)- tarif 909 Kč. 
c. Náleží mu Příplatek za přesčas - průměrný hodinový výdělek 248 Kč. 
d. Náleží mu Příplatek za sobotu a neděli - průměrný hodinový výdělek 248 Kč. 
e. Náhradní volno za svátek – 8 hodin. 

Zpracování v KEO – pořiďte mzdové složky: 

MS 1010 – Odpracovaná doba 

MS 1000 – Přesčas základní 100%   (h*základní tarif)                            

MS 2100 – Práce přesčas 25%   (h*průměr pro náhrady) 

MS 2150 – Práce v sobotu a neděli 25% (h*průměr pro náhrady) 

Zpracování v KEO4 – vyberte nabídku Měsíční evidence - Odpracovaná doba: 
c) Vyhledejte zaměstnance a klikněte na tlačítko Detail. Na záložce Přesčasy klikněte na Nový, 

vyplňte Datum vzniku (5.7.2014) a zadejte počet odpracovaných hodin přesčas (8). Proplatit NE, 
Zbývá hodin 16. 

d) Na záložce Překážky v práci klikněte na Nový, vyplňte datum od, datum do a vyberte typ: 
Náhradní volno. Vyplňte hodiny prvního dne podle počtu vyčerpaných hodin v daném dni. Počet 
hodin k čerpání je dvojnásobek odpracovaných hodin (8). Po provedení výpočtu je nutné 
zkontrolovat vytvořené mzdové složky a upravit jejich hodnoty na výše uvedené hodnoty. 

D. Zaměstnanec vyčerpá náhradní volno za přesčas: 
d. Základní tarif – 20 000,- Kč. 
e. Příplatek za svátek - průměrný hodinový výdělek 992 Kč. 
f. Příplatek za sobotu a neděli - průměrný hodinový výdělek 248 Kč. 
g. Náhradní volno za práci přesčas – 8 hodin. 

Zpracování v KEO – pořiďte mzdové složky: 

MS 1010 – Odpracovaná doba 

MS 2130 – Práce ve svátek 100%   (h*průměr)                                                                          

MS 2150 – Práce v sobotu a neděli 25% (h*průměr pro náhrady) 

 

Zpracování v KEO4 – vyberte nabídku Měsíční evidence - Odpracovaná doba: 
c) Vyhledejte zaměstnance a klikněte na tlačítko Detail. Na záložce Přesčasy klikněte na Nový, 

vyplňte Datum vzniku (5.7.2014) a zadejte počet odpracovaných hodin přesčas (8). Proplatit NE, 
Zbývá hodin 16. 

d) Na záložce Překážky v práci klikněte na Nový, vyplňte datum od, datum do a vyberte typ: 
Náhradní volno. Vyplňte hodiny prvního dne podle počtu vyčerpaných hodin v daném dni. Počet 
hodin k čerpání je dvojnásobek odpracovaných hodin (8). Po provedení výpočtu je nutné 
zkontrolovat vytvořené mzdové složky a upravit jejich hodnoty na výše uvedené hodnoty. 
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