
  

 

 

PAPRSEK 
Historie a zvyky vánoc 

Význam vánočního období 

Základem křesťanských 

Vánoc je biblický pří-

běh o narození Ježíše 

Krista a oslava této udá-

losti. Církev časově 

spojila narození Spasite-

le se starým mýtem 

zimního slunovratu, 

vyjadřujícím vědomí  

o věčném vítězství života nad smrtí a světla nad tmou. 

Svátek narození Páně se od 4. století šířil z Říma po 

celém křesťanském světě. Tato vánoční atmosféra  

a vánoční zvyky (domácí jesle, obdarovávání dětí, oz-

dobené stromečky atd.) stále trvají. 

Vánoce 

Den Ježíšova narození se slaví v křesťanském světě od 

4. stol. 25. prosince. Na tento den připadala slavnost 

"neporaženého slunce" (sol invictus). Východní církev 

slavívala narození Krista 6. ledna. To bylo datum jed-

noho pohanského svátku v Alexandrii: "Narození Bož-

ského eonu". Západní církev-v Římě-slavila 25. prosin-

ce a to bylo zase datum starého pohanského svátku 

"Narození věčného slunce". Pozdě po řadu století pře-

kryla tento obsah svátku úcta ke svatým třem králům 

(počet tří byl odvozen od tří královských darů, kteří 

mágové Ježíšovi přinesli). Asi od 16. stol. se rozšířily 

některé dnes ještě trvající zvyky. 

Staročeské vánoce 

Češi se v 19. století těšili na příchod Vánoc dlouhé týd-

ny a vůbec jim nevadilo, že peněz je poskrovnu a vá-

noční dárky, které nadělí Ježíšek, budou nejspíše velmi  

potřebné věci, které by se tak jako tak musely koupit. 

Dříve nebyly Vánoce ani tak o dárcích, jako spíše  

o vzájemné lásce a přátelství, radosti a pocitu sounále-

žitosti v rodině, která se sešla 

ke společným oslavám pod 

rodným krovem. Několik dnů 

před vánocemi napekly hospo-

dyně chléb a uložily ho do 

ošatek. 

V bohatších domácnostech 

daly k bochníkům péct také 

pečlivě upletené, žloutkem 

potřené a máslem pomaštěné 

vánočky z bílé mouky, hrozi-

nek a mandlí.  

O Štědrém dnu od časného rána praskal v peci a kam-

nech oheň. Připravovala se štědrovečerní večeře. Vařil 

se hrách, čočka, několik druhů polévek, mezi nimiž 

nechyběla bramboračka a rybí polévka, pekl se kuba  

z krup a česneku. Mezitím co se hospodyně snažila  

v kuchyni zabavit děti, přinesl v některých krajích hos-

podář tajně stromeček a ustrojil ho do slavnostního há-
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Lidé se od rána postili, aby večer uviděli "zlaté prasátko".  

S přicházejícím soumrakem děti 

stále častěji vybíhaly ven, pozorova-

ly nebe a hlídaly, kdy se objeví první 

hvězdička.  

S první hvězdou si rodina sedla  

k slavnostnímu stolu prostřenému 

bílým ubrusem. Večeři zahajovala 

společná modlitba, vzpomínka na 

uplynulý rok a poděkování Bohu za 

vše dobré, co přinesl, i za to, co vzal. Nejdříve hospodyně 

postavila na stůl mísu s hrachem. Klíček hrachu má podobu 

kalichu a podle tradice spojoval všechny stolovníky v dob-

rém i zlém.  

Potom paní domu odebrala z mísy po lžíci pro každé z do-

mácích zvířat. Teprve pak si podle vážnosti a stáří nabírali 

ostatní. Po hrachu se podávaly polévky pro sílu, čočka, aby 

byly peníze, kuba, masitý pokrm nebo ryba pro radost. 

Kosti se dávaly na jeden talíř a po večeři je hospodář odne-

sl ve lněném ubrousku pod jabloň. Naposledy se na stole 

objevila vánočka a cukroví. Pila se bílá káva, čaj, nechybě-

lo ani trochu piva, vína nebo hlt pálenky pro dobré zažití. 

Když zazvonil zvoneček, přinesl hospodář do místnosti 

stromeček ověšený jablíčky, sušeným ovocem, cukrovím, 

kostkami cukru zabalenými do barevných papírků, ořechy 

a řetězy. Na stromečku se zapálily svíčky a všichni zpívali 

koledy. 

Ty se pak u stromečku zpívaly každý večer, dokud se neod-

strojil a Vánoce neskončily. Někde však stromeček neznali 

nebo ho považovali za německý zvyk a po starodávném 

způsobu strojili jesle. O svátku Narození Páně do nich 

kladli figurku novorozeňátka a přidávali postavičky anděla, 

pastýřů a darovníků. Postavičky třech králů a jejich průvo-

du se stávaly součástí betlémského výjevu až 6. ledna.  

O Štědrém večeru se po večeři věštilo. Na stůl se postavilo 

umývadlo a pouštěly se v něm lodičky ze skořápek vlaš-

ských ořechů. Lilo se olovo. Přes rameno se směrem ke 

dveřím házela bota. Na venkově děvčata třásla bezem. 

Vdala se tam, odkud se ozval štěkot psa.  

Vyvrcholením štědrovečerních oslav byla půlnoční mše. 

Lidé se scházeli v kostele, kde vedle 

oltáře stály jesličky. Venku byla zima, 

sníh a tma. Uvnitř kostela, ohřátého 

dechem věřících, zářily svíce. Varha-

ny doprovázely hlasy zpěváků, ke 

kterým se postupně všichni přidávali. 

Tak se o půlnoci Štědrého večera na-

rodil v srdcích lidí Kristus. Všichni 

věřili, že je přítomen na bohoslužbě 

právě v tom jejich kostele. Cítili pří-

tomnost lásky malého dítěte a s nadějí 

hleděli do nového roku. 

 

VÁNOČNÍ ZVYKY: 

Vánočka: 

Vánočka má dlouhou historii a udržela se v oblibě až do 

dnešní doby. První zmínka o vánočce je z 16. století a za 

dlouhá léta prošla drobnými proměnami. V minulosti byla 

pojmenována jako húska nebo calta a někde se v Čechách 

dodnes setkáváme s nejrůznějšími pojmenováními -

pletenice, pletanka, štědrovice, štědrovečernice, štricka, 

štrucla, žemle, ceplík. Dříve vánočku mohli péct pouze 

cechovní řemeslníci řemeslníci Pekaři. 

Od 18. století si je začali lidé péct doma sami. První z  

 

 

 

 

doma upečených vánoček měl dostat hospodář, aby se 

mu urodilo hojně obilí.  
Velká vánočka se na závěr štědrovečerní večeře rozkráje-

la. Někde z ní o Štědrém večeru dávali po krajíčku do-

bytku, aby byl zdravý a neškodily mu zlé síly. Zhotovit 

vánočku nebylo a není jednoduché, a proto se při přípra-

vě těsta, pletení a pečení vánočky udržovaly různé zvy-

ky, které měly vánočce zajistit zdar. Hospodyně měla 

zadělávat v bílé zástěře a šátku, neměla mluvit, při kynutí 

těsta měla vyskakovat vysoko do výšky. Dávným zvy-

kem také bylo zapékání mince. Kdo ji při krájení našel, 

měl jistotu, že bude zdráv a bohatý po celý následující 

rok. Připálená nebo natržená vánočka věštila nezdar. 

Vánočka je dodnes nezbytnou a nepostradatelnou součás-

tí vánočních svátků, ať pečená doma nebo koupená v 

obchodě. I dnes jsou zruční jedinci, kteří dovedou spodní 

pletenec zhotovit ze sedmi pramenů (nejčastěji se plete 

ze čtyř), anebo upletou celou vánočku najednou ze šesti 

pramenů. 

Lití olova: 

Nad plamenem se na kovové lopatce rozžhaví kousek 

olova až k bodu tání. Připraví se nádoba s vodou, kovový 

lavor nebo pod. a tekoucí olovo se do ní opatrně, ale na-

ráz vlije. Vznikne tak odlitek velmi abstraktních tvarů. 

Přítomní se pak snaží rozpoznat, čemu (komu) je odlitek 

podobný.  

Podle tvaru se pak usuzuje, co koho čeká. 

Krájení jablka: 

Po štědrovečerní večeři se no-

žem přepůlí jablko, ale kolmo 

na osu, napříč. Obě poloviny se 

všem ukáží a záleží na tom, 

jaký tvar má vnitřní část s já-

dry. Pokud vypadá jako pěti, 

nebo vícecípá hvězda, sejdou 

se všichni za rok ve zdraví. Pokud má tvar kříže, je čtyř-

cípá, pak někdo z přítomných těžce onemocní, nebo ze-

mře. Tohoto zvyku se není třeba bát. Vybírejte zdravé, 

velké jablko. A nezapomeňte -od štědrovečerní večeře se 

nevstává! 

Pouštění lodiček: 

Připraví se lavor s vodou a staré vánoční svíčky (viz dá-

le). Rozpůlí se několik vlašských ořechů a do prázdných  

polovin jeho skořápek se nakapaným voskem upevní 

vždy po jednom vánoční svíčky. Lodičky se zapálenými 

svíčkami se nechají plout po vodě. Majitele lodičky, kte-

rá vydrží nejdéle svítit a nepotopí se, čeká dlouhý a šťast-

ný život.  

Jiné vysvětlení zaslala paní Hana Bělecká. Každý si udě-

lá svou lodičku a pokud se lodička drží při kraji nádoby,  

její majitel se bude celý rok držet doma. Jestliže lodička 

pluje ke středu nádoby, vydá se do světa. 

Rybí šupina: 

Pod talíře se štědrovečerní večeří se dává několik kapřích 

šupin, které mají přinést všem po celý rok dostatek pe-

něz. 

Vánoční koledy: 

Koledování je staročeský zvyk, kdy koledníci hromadně 

obcházeli domy, často přestrojeni za maškary, a v kaž-

dém domě opakovali písně a sbírali dárky. Hlavní dobou 

koledování je období mezi Štědrým dnem a svátkem Tří 

králů, tedy mezi 24. prosincem a 6. lednem. Nejčastěji se  
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půlnoční mši. V Praze byl první betlém postaven pravděpo-

dobně v roce 1560 v dominikánském kostele sv. Klimenta. 

Jak vypadal, nikdo přesně neví. Předpokládá se, že byl na-

podobeninou betlémské jeskyně s jesličkami, kde se Ježíšek 

narodil. Podle tohoto vzoru se jesličky začaly šířit do dal-

ších kostelů a klášterů. Ke konci 18. století, v době osvícen-

ství, jesličky opustily kostely a ujaly se na vesnicích i ve 

městech mezi prostým lidem. 

K základním figurkám -

Ježíškovi v jeslích, Marii, Jose-

fovi, volu, pastýřům se stády  

a třem mudrcům-si lidé přidá-

vali i další postavy ze svého 

nejbližšího okolí. Postavy byly 

zasazeny do mnohdy fantastic-

ké krajiny. Materiály, z něhož se betlémy stavěly byly roz-

manité. Betlémy byly papírové, ručně malované, vyřezáva-

né ze dřeva nebo modelované z různých tvárných hmot.  

I v betlémářství se vytvořily v průběhu staletí četné krajové 

rozdíly, jak v pojetí, tak i v materiálu. Betlémy dodnes vábí 

mnoho návštěvníků do různých regionálních muzeí. Nejvíce 

stavěli v okolí Králíků na Královéhradecku, v Orlických 

horách, Jeseníkách, Krkonoších, Třešti. 

Štědrovečerní kapr:  

Kapr s bramborovým salátem je dnes v Čechách nejrozšíře-

nější štědrovečerní večeře. Mimochodem tuto specialitu 

byste v jiných zemích Evropy marně hledali. Skladba vá-

nočních pokrmů však byla ještě nedávno o poznání jinačí 

než dnes. Ještě za dob našich prababiček byly ryby vzácnos-

tí a vyskytovaly se na stolech pouze v rybnikářských krajích 

a zámožných rodinách, více se rozšířil zvyk jíst kapra až 

počátkem 19. století. Výběr jídla pro štědrovečerní večeři 

byl velmi ovlivněn charakterem krajiny.  
Zdroj: http://stripky.csclubnz.org/200912/01.pdf 

 

Zaměstnavatelé a zákony aneb co se změní  

od roku 2016 

Být ve střehu se vždy vyplatí a pokud je člověk zaměstnava-

tel a podnikatel platí to dvojnásob. Změny v zákonech jsou 

téměř na denním pořádku a také počátek roku 2016 by jich 

měl přinést hned několik pro různé zákony. Objevit by se 

měly změny v daňovém zvýhodnění, důchodovém pojištění 

i zákoníku práce. Neuškodí se na chystané novinky podívat 

už teď. 

Co nového v zákoníku práce 

Klíčovým pro uzavírání pracovních vztahů a dodržování 

pravidel je zákoník práce. Od roku 2016 by se mělo vyjasnit 

kolem karenčních lhůt. Jde o placení či neplacení náhrady 

mzdy v prvních třech dnech nemoci. Zatím se o tuto novelu 

vedou protichůdné debaty. Odboráři se staví za vyplácení 

náhrady mzdy v uvedené době, ale zaměstnavatelé se staví 

proti a argumentují častými případy zneužívání nemocenské 

i vysokými finančními náklady. 

Nedílnou součástí obsahu zákoníku práce se mají stát pravi-

dla pro odškodňování úrazů i nemocí z povolání a zároveň 

by se tímto krokem měl zrušit nevyhovující zákon 

o úrazovém pojištění.  

Upravit by se měla též ustanovení o dohodách konaných 

mimo pracovní poměr. Kde bude jednoznačně ustanoveno, 

že dohodu lze ukončit, jak vzájemnou dohodou obou smluv-

ních stran, tak i jednostranně s uvedením důvodu, ale i bez 

uvedení důvodu a v závažných případech i okamžitým zru-

šením pracovního vztahu. 

chodilo koledovat na Štědrý den, svátek Štěpána a na Nový 

rok. Dalším koledním obdobím byly velikonoční svátky.  

Obě tyto doby souvisí s původním posláním koled, pozdra-

vit každý dům na počátku nového roku-ať již kalendářního, 

tak hospodářského-při zahájení zemědělských prací. Středo-

věká církev vytýkala koledníkům přílišnou nevázanost,  

a byla i proti přestrojování mužů a žen navzájem a masko-

vání za zvířata. Církev tedy nakonec zakázala lidové koled-

ní obchůzky a začala zavádět kolední obchůzky kněží. Tím-

to chtěla nahradit staré koledování, a tak byly lidové koledy 

ve 14. století vystřídány církevními vánočními písněmi  

o Kristově narození nejdříve v latině, později v národním 

jazyce. 

Vánoční stromek: 

Poprvé se vánoční stromeček rozsvítil v pražské vile ředite-

le Stavovského divadla Jana K. Liebicha roku 1812. O třicet 

let později se v Praze stromky prodávaly jako běžná věc  

a lidé je nazývali Kristovým strůmkem. Nejdříve se ujal  

v zámožných českých rodinách, na Moravě se začal objevo-

vat až počátkem našeho století. Stromeček k nám pronikl  

z německého území, kde se v 17. a 18. století šířil od města 

k městu. V minulém století a do poloviny našeho byla vá-

nočním stromem hlavně jedle, v dnešní době je pro svou 

vzácnost nahrazena odolnějším smrkem  

a borovicí.  

Zvyklost stavět rozsvícené vánoční strom-

ky na veřejných prostranstvích se v evrop-

ských zemích ujala po první světové válce. 

Na českém území se podle dochovaných 

zpráv poprvé postavil veřejný stromeček v 

Plzni roku 1925.Tato zvyklost se za první 

republiky rychle rozšířila po dalších českých i moravských 

městech i vesnicích. 

Jmelí: 

Této věčně zelené rostliny si povšimli již naši předkové. 

Připadala jim tajemná -vždyť roste vysoko v korunách stro-

mů a její plody, bílé bobule, se podobají perlám a dozrávají 

právě v prosinci. A protože bylo tajemné, mělo mít i kouzel-

né účinky. Věřilo se tedy, že chrání před ohněm  

a zavěšovalo se do domů, aby bránilo v přístupu čarodějni-

cím a zlým duchům. Věřilo se, že přináší štěstí stejně jako 

podkova nebo čtyřlístek. Ve středověku se používalo jako 

významná léčivá rostlina a moderní věda léčivé účinky jme-

lí potvrdila. Jmelí obsahuje látky snižující krevní tlak a pod-

porující rozšiřování cév, a proto se  

z něj získávají tyto látky k výrobě 

léčiv proti arterioskleróze. O jmelí 

také existuje mnoho legend. Podle 

jedné bylo jmelí kdysi stromem,  

z jehož dřeva byl zhotoven kříž, na 

kterém zemřel Kristus. Strom prý 

hanbou seschl, aby se přeměnil v rostlinu, která zahrnuje 

dobrem všechny, kdož pod ní projdou. Jmelí prý nosí štěstí 

tomu, kdo je jím obdarován, a nikoliv tomu, do si jej koupí 

sám. Vánoční jmelí roste na listnatých stromech, jejichž 

listy na podzim opadávají a jeho užívání jako dekorační 

vánoční rostliny se do Evropy rozšířilo z Anglie. 

Betlémy: 

Tradici vánočních betlémů založil v roce 1223 Svatý Franti-

šek z Assi Assisi v italské Umbrii. Se svými přáteli přivedli 

do jeskyně, kterou přeměnili na kapli, živého osla i vola  

a zinscenovali betlém, v němž pak kněz sloužil první vánoč-

ní  
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Změny budou i v občanském zákoníku 

Změny by měly nastat ve sjednávání pracovního poměru 

s nejmladšími zaměstnanci. Změna by měla konkrétně na-

stat v § 35 odstavci 1 zákoníku práce. Mělo by být opět 

možné sjednat pracovní poměr nebo dohodu s budoucím 

zaměstnancem v době jeho ukončování školní docházky, 

aby bezprostředně po ukončení mohl uvedený nastoupit 

do práce. Samozřejmě bude nutné, aby bylo dodrženo do-

sažení věku patnácti let a povinná školní docházka musí 

být řádně ukončena. 

Z nového občanského zákoníku by mělo být vypuštěno 

ustanovení o rozvázání pracovního poměru nezletilého, 

který je mladší šestnácti let jeho zákonným zástupcem. 

Uvedená problematika by měla být pouze součástí zákoní-

ku práce § 56a případně pak § 77 téhož zákoníku. Rozvázá-

ní pracovního poměru nezletilého do 16 let jeho zákonným 

zástupcem, bude však možné pouze s přivolením soudu. 

Děti ovlivní daně z příjmů i důchodové připojištění a druhý 

pilíř skončí 

Nemine rok a často i období kratší, aby nenastala nějaká 

změna či změny v oblasti daní. Ani rok 2016 nebude 

v tomto směru výjimkou. Jistě vítané změny by se měli 

dočkat rodiče více dětí. Stoupne částka daňového zvýhod-

nění při výchově většího počtu dětí a zároveň by počet vy-

chovávaných dětí měl ovlivnit i to kolik budou rodiče od-

vádět na důchodové pojištění. Jinými slovy čím více dětí, 

tím lépe. Roční zvýhodnění na druhé dítě by mělo ze sou-

časných 15 804 Kč stoupnout na 17 004 Kč a u třetího 

a dalšího dítěte by se zvýhodnění mělo vyšplhat na 20 000 

Kč. Sazby zaměstnanců na důchodové pojištění by se také 

měly snižovat s ohledem na počet vychovaných dětí 

a uvedené by se mělo týkat jak rodičů zaměstnaných tak 

rodičů, kteří jsou OSVČ. 

Další velkou změnou v roce 2016 má být ukončení činnosti 

druhého pilíře penzijního připojištění. Nejpozději do 30. 

září 2016 by měly být prostředky vložené na penzijní při-

pojištění vypořádány buďto převedením na účet uvedený 

pojištěným, jako účet osoby oprávněné poskytovat platební 

služby nebo převedením na doplňkové penzijní spoření 

pojištěného či na penzijní připojištění se státním příspěv-

kem dle zákona upravujícího penzijní připojištění se stát-

ním příspěvkem. Případně by měly být peníze pojištěnému 

vráceny složenkou. 
Zdroj: http://www.danovy-portal.com/aktuality/zamestnavatele-a-

zakony-aneb-co-se-zmeni-od-roku-2016 

I když pobíráte minimální mzdu nezoufejte 

vzroste v roce 2016 i 2017 

Při práci za minimální mzdu musí být zaměstnanec velký 

ekonomický stratég, aby se svým platem nějak vystačil 

a i když se v roce 2016 minimální mzdy zvýší o 700 Kč 

na 9900 Kč na nijak bujarý život to rozhodně stačit nebude 

a i dále bude skromnosti potřeba, ale není zvyšování konec. 

V roce 2017 by měly minimální mzdy možná narůst  

až o 1000 Kč 

Příznivý vývoj ekonomiky poskytuje vládě možnost za-

ujmout jinou strategii ohledně růstu mezd. Uvedené kroky 

by měly být vedeny tak, aby se obsazovala i méně atraktiv-

ní, ale potřebná místa ve firmách, kde pracovníci chybí 

a podnikům to pak působí potíže. A právě uvedeného po-

třebného jevu lze dosáhnou větším mzdovým ohodnocením 

pracovníka, který se rozhodne přijmout onu méně  

atraktivní pozici raději, než aby se uchýlil k pobírání 

sociální dávky. 

Aby práce byla skutečně motivující bude potřeba aby 

minimální mzdy v roce 2017 znovu šplhaly vzhůru ale-

spoň o 500 Kč. Částka 1000 Kč by však byla ještě výraz-

nějším impulsem o jehož prosazení usiluje ministryně 

práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová. 

Podnikatelům se ale ježí vlasy hrůzou 

Uvedené smělé plány a návnady k práci velmi znatelným 

zvyšováním mezd zvedají adrenalin podnikatelům. Tito 

stojí na svém a již poněkolikáté odmítají náhlý prudký 

vzestup mezd. Firmy chtějí opatrnější přístup a zvedání 

mezd po malých částkách s ohledem na vývoj ekonomic-

ké situace a dalších aspektů. „Musíme hospodařit s tím 

co máme a myslet přitom na zítra i na pozítří, aby firmy 

šlapaly v pravidelném rytmu a bez problémů,“ říkají pod-

nikatelé. 
Zdroj: http://www.danovy-portal.com/aktuality/i-kdyz-pobirate-

minimalni-mzdu-nezoufejte-vzroste-v-roce-2016-i-2017 

Proplácení prvních tří dnů nemocenské  

nebude, protože by to byla zhouba pro firmy 

Volání mnohých zaměstnanců po opětovném zavedení 

proplácení prvních tří dnů nemoci nevyjde ani 

s podporou ČSSD, která si uvedené zařadila do vládního 

programu a snahu podpořili i komunisté 

Zaměstnavatelé ANO a Lidovci jsou proti 

Firmy a podniky nehodlají ustoupit a riskovat problémy, 

které by proplácení prvních tří dnů nemoci přineslo. Za-

městnavatelé neúprosně trvají na svém, že k uvedenému 

kroku přistoupit nelze, protože by firmy klesly pod tíhou 

nákladů, utopily by se v administrativě a jejich chod by 

byl závažně narušen opakujícím se nedostatkem pracov-

níků. 

Podle vyjádření až 80% firem, zaměstnanecká morálka 

zatím globálně není na tak vysoké úrovni, aby v případě 

proplácení prvních tří dnů nemoci nedocházelo 

k nadužívání nemocenské a to pak rozvrátí i chod zave-

dené a prosperující společnosti. 

O proplácení celé nemocenské budou zaměstnanci 

i nadále jen snít 

Zaměstnavatele by prý uvedený krok stál ročně miliardy 

korun navíc a to si v rámci prosperity podniků dovolit 

nemohou. Dávat 60% mzdy nemocným zaměstnancům 

od prvního dne nemoci, jak návrh požaduje,by bylo pro 

mnohé menší podniky až zhoubné. Na straně firem stojí 

i hnutí ANO a překvapivě též Lidovci, čímž je jasné, že 

proplácení nemocenské se zaměstnanec rozhodně 

v blízké době nedočká. 

Zdroj: http://www.danovy-portal.com/aktuality/

proplaceni-prvnich-tri-dnu-nemocenske-nebude-protoze-

by-to-byla-zhouba-pro-firmy 

Práce pouze na dohodu bude v roce 2016 méně 

výhodná 

Zvýšení minimální mzdy z 9 200 Kč na 9 900 Kč od 

roku 2016 se nepřímo dotkne i lidí pracujících pouze na 

dohodu o provedení práce, studentů starších 26 let, žen  

v domácnosti nebo lidí sankčně vyřazených z evidence 

úřadu práce. Zdravotní pojištění se jim totiž prodraží.  

O kolik a proč? 

http://www.vedenimezd-sluto.cz/
http://www.danovy-portal.com/mzdy
http://www.vedeni-ucetnictvi.cz/servis-klientum/blog/nemocenska-nahrada-mzdy/
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Každý občan s trvalým pobytem na území ČR je zdravotně 

pojištěn u některé ze sedmi zdravotních pojišťoven působí-

cích na trhu, přičemž musí být u své zdravotní pojišťovny v 

počítačovém systému veden jako zaměstnanec, OSVČ 

(osoba samostatně výdělečně činná), státní pojištěnec (např. 

důchodce, žena na rodičovské dovolené, děti) nebo OBZP 

(osoba bez zdanitelných příjmů). 

OBZP budou platit na zdravotním pojištění více 

Jestliže není pojištěnec veden v některé z prvních tří katego-

rií (zaměstnanec, OSVČ nebo státní pojištěnec), tak je ve-

den v registru své zdravotní pojišťovny jako OBZP. Kdo je 

v praxi nejčastěji OBZP?  

 Nezaměstnaní občané, kteří nejsou v evidenci úřadu 

práce. Ať už z důvodu sankčního vyřazení nebo z 

různých osobních důvodů. 

 Studenti starší 26 let. Studenti jsou státními 

pojištěnci a zdravotní pojištění za ně platí stát 

nejdéle právě do 26 let věku. 

 Ženy v domácnosti, které nepečují alespoň o jedno 

dítě mladší 7 let nebo o dvě děti mladší 15 let. 

 Lidé mající pouze příjmy z pronájmu, z prodeje 

nemovitých a movitých věcí, z kapitálového 

majetku. 

 Zaměstnanci, kteří nejsou současně státním 

pojištěnci, pracující pouze na dohodu o provedení 

práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně nebo 

zaměstnanci pracující pouze na dohodu o pracovní 

činnosti s měsíční odměnou 2 499 Kč a méně. A to  

 i když pracují současně pro více zaměstnavatelů  

s odměnou do limitu. 

Přivýdělek na dohodu 

V praxi si často na dohodu o provedení práce přivydělávají 

zaměstnanci, živnostníci, studenti, penzisté, ženy na rodi-

čovské dovolené. Všichni tito občané mají vyřešen svůj 

pojistný vztah u zdravotní pojišťovny, proto nejsou z důvo-

du přivýdělku na dohodu o provedení práce vedeni v počíta-

čovém systému zdravotní pojišťovny jako OBZP. Zdravotní 

pojištění platí jako zaměstnanci, živnostníci nebo za ně platí 

zdravotní pojištění stát, proto nemusí být v těchto případech 

zdravotní pojištění placeno z přivýdělku na dohodu o prove-

dení práce.  

Kolik musí OBZP platit na zdravotním pojištění?  

Všechny osoby bez zdanitelných příjmů si musí zdravotní 

pojištění samy platit. Za každý měsíc musí odvést na účet 

své zdravotní pojišťovny 13,5 % z minimální mzdy. Sazba 

13,5 % je součtem sazby zdravotního pojištění placeného 

zaměstnancem (4,5 %) a sazby zdravotního pojištění place-

ného zaměstnavatelem (9 %). Zdravotní pojištění musí být 

zaplaceno vždy do 8. dne následujícího měsíce.  

V roce 2015 činí minimální mzda 9 200 Kč, proto činí 

měsíční platba OBZP částku 1 242 Kč (9 200 Kč x 13,5 %). 

V roce 2016 bude minimální mzda 9 900 Kč, proto stoupne 

měsíční platba na zdravotním pojištění pro OBZP na 1 337 

Kč (9 900 Kč x 13,5 %). 

Pojistné i penále je vymáháno 

Když OBZP řádně neplní své zákonné povinnosti a neplatí 

zdravotní pojištění, potom je dlužné pojistné i penále vymá-

háno příslušnou zdravotní pojišťovnou exekučně. Všechny 

zdravotní pojišťovny přitom veškeré vymáhací procedury 

rok od roku zrychlují. Vyhnout se kolotoči exekucí je pro 

většinu lidí nemožné. Exekuce mohou trvat i několik let, 

protože při prvním neúspěchu je zdravotní pojišťovny  

 
opakují. Např. i když začne dlužník pracovat po čtyřech 

letech, tak mu bude dluh srážen exekučně, protože zdravotní 

pojišťovna se ihned o nástupu do zaměstnání dozví, protože 

zaměstnavatelé mají povinnost nástup zaměstnance do pra-

covního poměru zdravotní pojišťovně oznámit do 8 dní.  

Jak je to v případě mezery v pojištění po část měsíce?  

Zdravotní pojištění za daný měsíc se platí jako OBZP  

v případě, že tyto skutečnosti trvají po celý kalendářní mě-

síc. V praxi dochází k situaci, že je občan po část měsíce 

zaměstnancem, OSVČ nebo státním pojištěncem a zbytek 

měsíce je OBZP. V takovém případě je pojistný vztah  

v daném měsíci vyřešen, za část měsíce se pojistné jako 

OBZP neplatí.  

Praktický příklad 

Paní Nováková skončila v zaměstnání 19. srpna, pracovní 

poměr byl ukončen dohodou. Nástup do nové práce má paní 

Nováková domluven od 1. září. Od 20. srpna do 31. srpna si 

potřebuje paní Nováková vyřídit několik záležitostí a nechce 

se kvůli několika dním registrovat na úřadu práce. Přestože 

nebude mít paní Nováková za období od 20. srpna do 31. 

srpna vyřešen svůj pojistný vztah, tak zdravotní pojištění za 

uvedené období jako samoplátce platit nebude, neboť nebu-

de OBZP po celý kalendářní měsíc. Zjednodušeně řečeno 

má srpen pokrytý zaměstnáním. 
Zdroj: http://www.finance.cz/zpravy/finance/450875-prace-pouze-

na-dohodu-bude-v-roce-2016-mene-vyhodna/ 

Česká spořitelna spustila speciální web pro 

handicapované  

Návštěva pobočky má být příjemný zážitek pro všechny 

klienty, tedy i pro ty s handicapem. Česká spořitelna spusti-

la speciální web, na kterém lidé s handicapem najdou pře-

hledně na jednom místě vše, co jim právě návštěvu pobočky 

usnadní.  

Webové stránky www.bankabezbarier.cz se dělí na sekce 

pro osoby s tělesným, sluchovým a zrakovým handicapem. 

Jsou uzpůsobeny pro používání zrakových kompenzačních 

pomůcek. Klíčové informace pro neslyšící navíc web tlumo-

čí do znakového jazyka. 

        Na stránkách lze snadno dohledat adresu 679 banko-

matů s hlasovým výstupem nebo 26 poboček se zvukovým 

navigačním systémem. Neslyšící klienti si na webu mohou 

po úvodní registraci objednat na určitý čas službu online 

tlumočení nebo online přepis jednání s bankovním porad-

cem, které jsou dostupné v dalších 26 pobočkách. Přes vy-

hledávač klienti využívající naslouchací přístroje najdou  

i seznam poboček vybavených indukčními smyčkami, které 

potlačují šumy a ruchy okolí. 

 Pohybově handicapovaní klienti si na webu jedno-

duše vyhledají nejbližší z 264 bezbariérových poboček či 

bankomat uzpůsobený pro ovládání z invalidního vozíku. 

Více než 40 poboček České spořitelny nese označení Přá-

telské místo. 
Zdroj: http://www.novinky.cz/komercni-clanky/386372-prvni-

bankovni-web-bez-barier.html 

http://i.imedia.cz/clickthru?spotId=1959765&destination=http%3A//www.bankabezbarier.cz/
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Zažili jsme 

Vernisáž výstavy obrazů Jiřího Buršíka 

Foto: D. Kotoučková 

 

Vystoupení brněnské bluegrassové skupiny  

EARLY TIMES 

Skupinu EARLY TIMES tvoří 

Helena Nováčková, Kytara 

Libor Křeček, Banjo 

Vladimír Bracek, Basa 

Jaroslav Kresánek, Mandolína 

Petr Halouzka, Housle 

 
Foto: D. Kotoučková 

Brněnská secese (2). 

Prohlídka budovy VESNY 

Foto: D. Kotoučková 

Dárky 

Obětavé ruce žen často chystají se robiti dárky pro své dra-

hé. Na tento účet řeší se u nás mnoho. Ochotné ruce naple-

tou, navyšívají a narobí všelikých napodobenin rajských 

jablíček, květin, deček, prořezávaných svíček a všech mož-

ných tretek, v nichž zašily obětavé ručky kus zdraví a snad  

i ducha a štěstí rodiny. Jak mořily se dnem i nocí nad věcmi, 

které měly tlumočit lásku a přitom jsou to výtečná hnízda 

pro hmyz a prach a mučidla svědomí těch, kdo dovedou od-

hadnouti marné namáhání a oběť bytostí jim drahých.  
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olejomalby inspirované krajinou a jejími proměnami.  

Foto: D. Kotoučková 

 

Vánoční koncert VNK 

Foto: D. Kotoučková 

Pamatujme, že nikoliv cena, velikost a nádhera činí dárek 

milým… 

Tělocvik domácí 

Tělocvik bývá od žen velice podceňován, neboť svou práci 

denní považují za dostatečné cvičení těla. Vždyť při práci 

nelze vyvinouti soustavné cvičení, jež má na vzrůst a zmo-

hutnění kostry vliv. Vláčení se ulicemi od krámu ke krámu a 

prohlížeti vyložené předměty, neposílí umořené tělo. Přede-

vším doporučujeme soustavné cvičení hrudníku následnými 

cviky: 

Choditi po práci nebo po pokoji s pažemi vzad založe-

nými. 

Položiti se na zemi obličejem a podepřít ruce tak, aby se 

tělo nad zemi nadneslo a opět spustilo. 

Otáčeti střídavě levou a pak pravou rukou kol těla, pak 

oběma soudobně i nesoudobně, přičemž tělo je 

v klidu. 

Upjatě držeti tělo a zavěsiti se oběma rukama na dvéře, 

tím páteř se vzpřímí a hrudník se vytahuje. 

Hospodyně, jež celý den chodila při práci, nechť se po-

loží na tvrdou lavici. Až tělo klidem občerství, mů-

že cvičit pažemi. 

Činky měly býti v každé domácnsoti a cvičiti s nimi by 

měli všichni členové bez rozdílu stáří. Bez návodu 

lze je prováděti. 

Tresty dětí  

Co jest trest či co má býti trestem pro dítě? Přirozený, nemi-

lý následek z nesprávného, zlého skutku vyplývající. Někdy 

následek sám sebou, bez našeho přičinění se objeví, pak jest 

dítě již dostatečně trestáno (popálí se, pořezá se, skoupá se – 

neuposlechne-li). Jindy je povinností vychovatelovou (otec, 

matka, učitel…) nelibý následek takový sám přivoditi a tj. 

jediný správný význam trestu. Rozumné matky vychovatel-

ky vše toto již dobře znají a dávno provádějí. Nerozkazují 

příliš dětem, nekážou, nehrozí, nýbrž klidně a vážně upozor-

ní vždy dítky na následky jejich neposlušnosti, nedbalosti 

atd. Konají vše bez hněvu, bez rozvášnění, ne mstivě, ne 

prchle, s tváří i myslí klidnou a pevnou, jež nesnese odmlu-

vy. Moudrá matka po odbytém trestu nikdy dítě nechlácholí. 

Jedině takový způsob trestu nemine se s účinkem u dítěte  

a má sílu přesvědčivou a ochraňující pro budoucnost. Velké-

ho ovšem sebeovládání, velké duševní síly a svaté trpělivosti 

jest tu rodičům zapotřebí! Kde dítě z nerozumu, 

z nevědomosti, z nepředloženosti nerado se provinilo, tu ne 

trestu, ale bedlivého poučení je potřebí. Kdyby matky své 

dítky pečlivěji vedly, poučovaly, vychovávaly, vhodněji je 

zaměstnávaly a v tom každodenním všedním životě zbytečná 

pokušení od nich odstraňovaly, zabraňujíce tím možnosti, že 

dítě neuposlechne, bylo by věru mnohem méně trestů…   

Článek uveřejněn s laskavým svolením p. Mgr. P. Lukase, 

autora výstavy. 

Zdroj: časopis Šťastný domov 1900. 

 

Vernisáž výstavy FOTOLEJ 
skupina Fotolej, jejíž název vznikl ze spojení 

slov foto a olej, tedy z názvů 

technik, kterými členové 

sdružení tvoří. Pravoslav Flak 

představil sérii fotografických asambláží, 

Václav Sadílek prezentoval své fotografie, 

především pražská zákoutí, které originál-

ním způsobem upravuje. Třetí ze skupiny, 

Martin Kitzberger, vystavil abstraktní  
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH v ČR, o.s.  

Místní organizace TIŠNOV 

zájezd s vánočním posezením  

ZAHRADNICTVÍ ŠEBROV A RESTAURACE 

LIPŮVKA 

Poslední zájezd pro členy Svazu těles-

ně postižených  o.s. Místní organizace 

Tišnov byl inspirován přicházejícím 

adventem a proto směřoval do zahrad-

nictví u Kopřivů v Šebrově. 

Jako vždy na nás zapůsobila  krásná 

atmosféra která v tomto zahradnictví panuje. Vánoční výzdoba, 

kterou jsme si mohli nakoupit, aranžmá, která jsme obdivovali 

a byla nám inspirací případně pro naše tvoření, ochotný perso-

nál, prostě všechno to, co známe z minulých návštěv nás  

v tomto přicházejícím adventu citově oslovilo.  

Kdo si nevybral na místě, má ještě možnost dokoupit v prodej-

ně v Tišnově na Brněnské ulici, kterou toto zahradnictví záso-

buje. 

Po prohlídce jsme odjeli do nedaleké Lipůvky, kde jsme  

u dobrého jídla a pití poseděli, povykládali,zhodnotili celý 

uplynulý rok a  popřáli si do nadcházejících svátků hodně zdra-

ví,spokojenosti a setkávání v příštím roce na besedách, před-

náškách a dalších zajímavých zájezdech. 

Autor: L. Cvrkalová 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svaz tělesně postižených v České republice o.s.  

Místní organizace Starý Lískovec 
 

„ Soutěžíme o čertův pytlík“  
Posílám krátkou zprávu  o tom, jak   naše   místní organizace-

Svazu tělesně postižených, Kosmonautů 17 a 19, připravila 

pro naše členy i nečleny, sportovně sváteční, mikulášské do-

poledne  v tělocvičně na ul. Kosmonautů 19, které jsme   

 nazvali  „ Soutěžíme o čertův pytlík“ v bollo-ballu. 

Boženky Malová a Šikralová s Jarkou Valtovou, vlastnoruč-

ně  připravily  ceny v podobě perníků čertíka, ušitých  pytlíků 

s drobnostmi  pro každého kdo přišel  a hlavní putovní pytel, 

na který se vždy napíše kdo tento a další  rok  vyhraje prv-

ní  místo v hodu. 

Každý kdo  mohl, také  něčím pomohl, uklidil, vyzdo-

bil  svátečně nástěnku, zapůjčil  vánoční stromek  a tak po-

dobně. Boženka Malová se postarala  o bohatou  tabu-

li  k pohoštění i ke koukání. 

Celé dopoledne jsme se 

výborně bavili, což na fot-

kách bude znát, takže  
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doufáme, že  se  příští rok  opět  sejdeme  a přidáme jmé-

no  vítěze, na záplatu putovního pytlíku. 

Autor: J. Valtová 
 

 

 
  

 

Tvořivá setkání... tvořili jsme. 

 

 

 

 

 

Foto: Bc. M. Najmonová 
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Zpravodaj Svazu tělesně postižených v České republice, o.s.,  

krajské organizace Jihomoravského kraje se sídlem v Brně.  

Adresa redakce Mečová 5, 602 00 Brno, telefon: 542 212 657, 

e-mail: stp.ko.jmk@seznam.cz  

Číslo, den, měsíc a rok vydání 12/15/12/2015, evidenční číslo perio-

dického tisku přidělené ministerstvem kultury MK ČR E10389 

Příspěvky zasílejte na adresu redakce do desátého dne v měsíci. 

Nevyžádané příspěvky redakce nevrací a mohou být použity 

v příštích číslech. 

Odborné sociální poradenství 

Odborné sociální poradenství poskytuje přímou pomoc  

lidem při řešení jejich sociálních problémů. 

Naši nabídku služeb doplňují přednášky. Jejich náplň tvo-

ří  aktuální témata, např. aplikace zákona o sociální službách 

do praxe, novinky v sociálním zabezpečení, informace o no-

vých kompenzačních pomůckách a možnostech jejich získání. 

Aktivizační služby 

Volný čas nepředstavuje jen prostor pro relaxaci  

a oddych, ale složitý dynamický systém širokého dosahu. 

Volnočasové projekty zvyšují osobní potenciál osob se zdra-

votním postižením a zkvalitňují jejich osobnostní profil, ve 

kterém se učí brát životní překážky optimisticky a neztrácet 

ze zřetele dlouhodobý životní cíl. 

Naše nabídka 

Zdravotní plavání 

Zdravotní cvičení 

Návštěvy kulturních akcí 

Ergoterapie 

Edukační činnosti 

Rehabilitační pobyty 

Zájezdy 

Nabízené aktivizační služby jsou realizovány v průběhu celé-

ho roku. 

Komu je služba určena? 

Služba je určena osobám s tělesným postižením  

a seniorům, bez rozdílu rozsahu postižení. 

Služba není vázána na členství v organizacích tělesně  

postižených. 

Dále nabízíme 

Zapůjčení kompenzačních pomůcek. 

V areálu bývalé Mosilany, Křenová 19, Brno. 

Bezbariérový přístup, možnost parkování. 

Prodej Euroklíčů. 

V kanceláři organizace denně 7:00-15:00 hodin. 

. 

Naše služby 

I. Odborné sociální poradenství 

II. Aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením. 

KDO JSME 

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., 

městská organizace Brno je samostatnou, nezávislou 

organizací, která sama o sobě a dále prostřednictvím 

svých organizačních jednotek jako samostatných 

právnických osob pomáhá zajišťovat potřeby zájmy 

členů a zdravotně znevýhodněných osob. Je občan-

ským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 

Sb., o sdružování občanů. Poskytuje odborné sociální 

poradenství a sociálně aktivizační služby pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením.  

Organizace STP ČR, o.s., ve  městě Brně reprezentu-

je městská organizace, pod kterou spadá 8 místních 

organizací. Místní organizace sdružují své členy, 

s  nimiž realizují činnosti v oblasti ozdravné, kultur-

ně-společenské, vzdělávací, poznávací i informační, 

vedoucí k aktivnímu společenskému životu. Pravi-

delná setkávání členů jednotlivých místních organi-

zací jsou orientována na společné sdílení informací, 

novinek, zážitků a řešení osobních záležitostí.  

Poslání Svazu tělesně postižených 

Posláním Svazu je prostřednictvím poskytovaných 

služeb zvyšovat a udržovat informovanost osob se 

zdravotním postižením, podporovat jejich nezávislost 

a samostatnost a napomáhat jim ke zvýšení či udrže-

ní kvality života. 

Co nabízíme 

Odborné sociální poradenství. 

Aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravot-

ním postižením. 

Zásady poskytování služeb 

Profesionalita. 

Bezplatnost. 

Důstojnost a diskrétnost. 

Respektování potřeb uživatelů. 

  

mailto:stp.ko.jmk@seznam.cz

