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Otázka  

Požádal jsem zaměstnavatele o neplacené 

volno kvůli své plánované delší cestě po 

Jižní Americe. Jak to bude s platbou 

zdravotního pojištění? Musím ho platit sám 

jako osoba bez zdanitelných příjmů? 

Odpověď 

Po dobu neplaceného volna jste nadále 

zaměstnancem a zdravotní pojištění za 

zaměstnance je vždy hrazeno 

prostřednictvím zaměstnavatele. Pojistné 

hradí z jedné třetiny zaměstnanec (to je to, co 

se mu strhává z platu) a ze dvou třetin 

zaměstnavatel; v některých případech však 

zákon stanoví odlišný postup – viz dále. 

Novinkou platnou od začátku roku 2015 je, že 

se za dny pracovního volna bez náhrady 

příjmu nepřipočítává poměrná část 

minimální mzdy. 

A kolik bude činit pojistné za dobu 

neplaceného volna? Vyměřovacím základem 

pro pojistné zaměstnance je úhrn příjmů ze 

závislé činnosti, které jsou předmětem daně 

z příjmů fyzických osob a které mu 

zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se 

zaměstnáním. To by teoreticky znamenalo, že 

se neplatí pojistné za dobu pracovního volna, 

kdy zaměstnanec žádný příjem nemá. Zároveň 

ale podle zákona platí, že pojistné musí být 

odvedeno alespoň z minimálního 

vyměřovacího základu, pokud pro 

zaměstnance povinné minimum platí. 

Neplatí např. pro zaměstnance, který je 

zároveň poživatelem důchodu a pojistné za něj 

platí I stát. 

Minimálním vyměřovacím základem 

zaměstnance za celý kalendářní měsíc je od  
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1. 1. 2015 minimální mzda ve výši 9200 Kč; 

pojistné činí 13,5 % z něj. Za celé měsíce 

neplaceného volna musí být tedy za 

zaměstnance odvedeno pojistné na 

zdravotní pojištění ve výši 1 242 Kč (částku 

hradí pouze zaměstnanec). Praktickou stránku 

věci u dlouhodobějšího neplaceného volna 

(tedy z čeho vezme zaměstnavatel příslušný 

obnos, když nebudete mít třeba několik měsíců 

žádný příjem) si budete muset dohodnout se 

zaměstnavatelem. 

Bude-li trvat pracovní volno pouze po část 

měsíce a příjem ve zbývající části měsíce 

dosáhne částky minimálního vyměřovacího 

základu, bude pojistné uhrazeno pouze  

z dosaženého příjmu. Pokud by byl dosažený 

příjem nižší než 9 200 Kč, musí být zaplaceno 

pojistné z dosaženého příjmu (podílí se 

zaměstnavatel I zaměstnanec) plus pojistné 

vypočtené z rozdílu minimálního  

a skutečného vyměřovacího základu (hradí 

pouze zaměstnanec – viz §3 odst. 10 zákona  

č. 592/1992 Sb.: pokud je vyměřovací základ 

zaměstnance nižší než minimální vyměřovací 

základ, je zaměstnanec povinen doplatit 

zdravotní pojišťovně prostřednictvím svého 

zaměstnavatele pojistné ve výši 13,5%  

z rozdílu těchto základů). 

Otázka 

Po maturitě mám na celý červenec brigádu 

na dohodu o pracovní činnosti. Pojistné prý 

za mě bude platit firma jako za 

zaměstnance. Srpen pak budu mít volný 

a nevím, jestli za mě bude po tomto 

přerušení platit pojistné zase stát alespoň po 

zbytek prázdnin. Musím něco hlásit 

pojišťovně? Po prázdninách ve studiu 

pokračovat nebudu, měl bych nastoupit do 

zmíněné firmy. 

Odpověď 

Pro určení, do kdy za maturujícího studenta 

střední školy platí pojistné na zdravotní 

pojištění stát, je důležitých několik věcí. 

Zejména to, kdy studium ukončí (v řádném 

termínu, tj. v květnu nebo červnu, nebo mimo 

řádný termín, např. v září), zda bude 

bezprostředně pokračovat studiem v přípravě 

na budoucí povolání a také zda bude v době 

prázdnin výdělečně činný podle §10 zákona  

o státní sociální podpoře (tj. OSVČ nebo 

zaměstnanec).  

Z otázky plyne, že jste studium ukončil 

maturitou v řádném termínu a pokračovat 

v přípravě na budoucí povolání dalším studiem 

nebudete. Stát za vás tedy bude platit pojistné 

jako za nezaopatřené dítě až do 30. 6. (bez 

dalších podmínek) a pak po dobu 

bezprostředně navazujících školních 

prázdnin za předpokladu, že po CELÉ 

kalendářní měsíce červenec a srpen nebudete 

osobou výdělečně činnou nebo nemáte po 

uvedenou dobu nárok na podporu 

v nezaměstnanosti nebo podporu při 

rekvalifikaci.  

Vzhledem k tomu, že vaše dohoda o pracovní 

činnosti trvá po celý měsíc červenec a výší 

příjmu zřejmě zakládá účast na zdravotním 

pojištění, budete považován po celý tento 

kalendářní měsíc za zaměstnance a stát za vás 

nebude platit pojistné jako za nezaopatřené 

dítě. Poté ale již nebude výdělečná činnost 

vykonávána, takže se opět stanete na celý 

měsíc srpen nezaopatřeným dítětem, za 

které platí pojistné stát (za předpokladu, že 

nebudete po celý tento měsíc mít ani nárok na 

podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při 

rekvalifikaci). V měsíci září pak budete mít 

pojistný vztah řešen už jako zaměstnanec. 

Co se týká ohlašovací povinnosti, má ji jak váš 

zaměstnavatel, tak vy sám. Zaměstnavatel své 

povinnosti jistě zná – musí se nejpozději do 

9. 7. přihlásit u zdravotní pojišťovny, u níž jste 

pojištěn, k platbě pojistného za vás (ve 

formuláři „Hromadné oznámení 

zaměstnavatele“ uvede kód "P" s datem 1. 7.). 

Současně oznámí ukončení vaší 

nezaopatřenosti kódem „F“ k datu 30. 6. 

Následně se nejpozději do 10. 8. odhlásí od 

platby pojistného za vás (kódem „O“ k datu 

31. 7.) a odvede pojistné za měsíc červenec 

nejpozději k datu 20. 8. 

Vy sám musíte oznámit nejpozději do 10. 8. 

své zdravotní pojišťovně skutečnost, že jste 

opět nezaopatřeným dítětem, za které platí 

pojistné stát. Toto oznámení sice může 

provést i zaměstnavatel (kód „G“ k datu 1. 8.), 

není to však jeho povinností, neboť již 

nebudete od srpna jeho zaměstnancem.  

 

http://www.vzp.cz/platci/informace/zamestnavatel/dohody-o-pracovni-cinnosti
http://www.vzp.cz/platci/informace/zamestnavatel/dohody-o-pracovni-cinnosti
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V září, po nástupu do pracovního poměru, vás 

zaměstnavatel přihlásí jako zaměstnance 

a odhlásí jako nezaopatřené dítě. I kdybyste 

nastoupil do zaměstnání až v průběhu září, 

nemusíte to pojišťovně oznamovat, ani si platit 

pojistné za "nepokrytou" část měsíce sám. 

Pokud byste ale do zaměstnání nastoupil až 

v říjnu, musel byste řešit svůj pojistný vztah za 

celý měsíc září, například jako tzv. osoba bez 

zdanitelných příjmů. V případě pochybností 

jak postupovat můžete navštívit klientské 

pracoviště VZP a poradit se, nebo zavolat na 

Informační centrum VZP 952 222 222. 
Mgr. Oldřich Tichý 

vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí 

Co je dobré vědět o dluzích u zdravotní 

pojišťovny v 10 bodech? 

Všichni občané musí platit zdravotní pojištění 

své zdravotní pojišťovně. Neplacení 

zdravotního pojištění řádně a včas přináší 

finanční problémy. Zdravotní pojištění je 

povinnou daní a neplacení je sankciováno.  

Každý občan s trvalým pobytem v Česku musí 

být u své zdravotní pojišťovny veden v jedné 

ze čtyř kategorií: zaměstnanec, OSVČ (osoba 

samostatně výdělečně činná), státní pojištěnec 

(např. penzisté, děti, občané v evidenci na 

úřadu práce, příjemce rodičovského příspěvku) 

nebo OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů). 

Za zaměstnance odvádí zdravotní pojištění 

zaměstnavatel, za státní pojištěnce stát. OSVČ 

a OBZP si musí každý měsíc sami platit 

zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění musí 

být vždy řádně a včas placeno.  

1) Dluhy jsou vymáhány 

Všichni občané mající u své zdravotní 

pojišťovny nedoplatky na zdravotním pojištění 

musí počítat s tím, že zdravotní pojišťovny si 

rok od roku své pohledávky lépe hlídají.  

K exekučnímu vymáhání pravomocných dluhů 

dochází velmi rychle. Možnosti při vymáhání 

dluhů mají zdravotní pojišťovny poměrně 

široké. Vyhnout se vymáhání je téměř 

nemožné.  

2) Dlužníci jsou zveřejňováni na internetu 

Některé zdravotní pojišťovny pravidelně na 

internetu zveřejňují dlužníky s pravomocnými 

dluhy. Firmy nebo živnostníci mají díky 

zveřejnění dluhů na internetu horší situaci na 

trhu. Dlužníci jsou přitom snadno  

k nahlédnutí na internetových stránkách 

jednotlivých zdravotních pojišťoven. Např. 

VZP zveřejňuje plátce, jejichž celkový 

pravomocný dluh činí více než 300 tisíc 

Kč. Politika jednotlivých zdravotních 

pojišťoven se však liší.  

3) Penále 0,05 % denně 

Za každý den prodlení s placením zdravotního 

pojištění je předepsáno penále ve výši 0,05 %  

z dlužného pojistného. Z dlužné částky na 

pojistném na zdravotním pojištění ve výši 10 

000 Kč je tedy předepsáno roční penále ve výši 

1 825 Kč. Zdravotní pojišťovny přitom 

vymáhají exekučně nejenom dlužné pojistné, 

ale i penále.  

4) Možnost uhrazení ve splátkách 

Kdo má dluhy u své zdravotní pojišťovny, ten 

by měl rozhodně svoji situaci řešit. Při aktivní 

spolupráci je naděje, že zdravotní pojišťovny 

budou souhlasit s přijatelnými měsíčními 

splátkami dlužného zdravotního pojištění. Na 

úhradu dluhu ve splátkách není právní nárok, 

proto je vhodné vždy se zdravotní pojišťovnou 

komunikovat a mít snahu dluhy řešit.  

5) Lze požádat o prominutí penále 

Předepsané penále platebním výměrem nebo 

výkazem nedoplatků mohou zdravotní 

pojišťovny na základě písemné žádosti plátce v 

zákonné lhůtě prominout nebo částečně snížit. 

Základní podmínkou je, že je uhrazeno veškeré 

dlužné pojistné a žádost je podána včas.  

K opožděné žádosti nemůže být přihlédnuto  

a při dluzích na pojistném nemůže být penále 

nikdy ani částečně sníženo.  

6) Promlčení dluhů nehrozí 

Spoléhat se na promlčení dlužného pojistného 

a penále není v žádném případě rozumné. Ze 

zákona je promlčecí lhůta pro předepsání 

dlužného pojistného a penále desetiletá. 

Zdravotní pojišťovny mají dobře nastaveny 

kontrolní mechanismy, aby k promlčení 

zdravotního pojištění nedošlo.  

7) Změnou zdravotní pojišťovny se dluhy 

nesmažou 

Jedním ze základních práv všech pojištěnců  

u zdravotního pojištění je možnost volby 

zdravotní pojišťovny. Na trhu působí  

v současné době 7 zdravotních pojišťoven  

a zdravotní pojišťovnu je možné změnit vždy 

od 1. ledna nového roku. Změna zdravotního 

http://www.vzp.cz/pobocky
http://www.vzp.cz/pobocky
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/odvody-socialniho-a-zdravotniho-pojisteni/
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/odvody-socialniho-a-zdravotniho-pojisteni/
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/odvody-socialniho-a-zdravotniho-pojisteni/
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/odvody-socialniho-a-zdravotniho-pojisteni/
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pojištění však nemá vliv na dluhy u staré 

zdravotní pojišťovny. V praxi je běžné, že je 

dlužník již u nové zdravotní pojišťovny, 

přičemž dluhy exekučně vymáhá stará 

zdravotní pojišťovna.  

8) Hrát mrtvého brouka se nevyplácí 

Než dojde k exekučnímu vymáhání dlužného 

pojistné a penále na zdravotním pojištění, tak 

klienti od své zdravotní pojišťovny obdrží 

několik písemností. Aktivní přístup je nutností, 

aby dluhy nepřerostly přes hlavu. Kdo hraje 

mrtvého brouka, tomu se celkové dluhy 

výrazně prodraží. Penále naroste a exekuční 

náklady výrazně zvýší celkovou dlužnou 

částku. Při finančních problémech je potřeba 

aktivní přístup a s pracovníky zdravotní 

pojišťovny komunikovat.  

9) Důležitost plnění oznamovací povinnosti 

Někteří občané se dostanou do problémů kvůli 

neplnění svých oznamovacích povinností. 

Údaje v databázi zdravotní pojišťovny 

neodpovídají skutečnosti. Vždy je proto 

potřeba oznamovat rozhodné skutečnosti pro 

placení zdravotního pojištění do 8 dní. Např. 

zahájení samostatné výdělečné činnosti, změnu 

samostatné výdělečné činnosti z hlavní na 

vedlejší, všechny skutečnosti pro zařazení do 

kategorie státních pojištěnců apod. Když není 

např. doloženo, že je pojištěnec státním 

pojištěncem, tak je automaticky veden jako 

OBZP s povinností placení zdravotního 

pojištění ve výši 1 242 Kč měsíčně.  

10) Exekučně se vymáhají i pokuty  

Za neplnění zákonných povinností udělují 

zdravotní pojišťovny pokuty. Např. za 

neodevzdání přehledu o příjmech a výdajích 

může zdravotní pojišťovna uložit živnostníkovi 

pokutu až do výše 50 000 Kč. I pokuty přitom 

vymáhají zdravotní pojišťovny exekučně. 

Neplnění zákonných povinností se tedy 

prodraží i z důvodu předepsání pokuty.  
Zdroj: http://www.finance.cz/zpravy/finance/444028-co-

je-dobre-vedet-o-dluzich-u-zdravotni-pojistovny-v-10-

bodech/ 

Cyklistům udělá radost novinka na lince 55. 
Kola jim převeze cyklonosič 

Autobusem si bez problémů i s kolem zajet 

k Mariánskému údolí a dál už pokračovat 

právě na kole. Od soboty 13. června mohou 

cyklisté do svých plánů na výlet zahrnout i 

přesun městskou hromadnou dopravou, aniž by 

se báli, že se s kolem do autobusu nevejdou.  

Na vybraných spojích linky 55 totiž začnou 

jezdit vozy se speciálními cyklonosiči, které 

pojmou až šest bicyklů.  

„I když podobné způsoby převážení kol 

fungují na některých regionálních linkách, 

v městské dopravě v Česku je to ojedinělý 

projekt. Věříme, že cyklonosiče budou  

u cestujících oblíbené a do budoucna se 

nebráníme rozšíření systému i na další linky, 

které třeba mají cílovou zastávku u začátku 

cyklostezky,“ řekl generální ředitel DPMB 

Miloš Havránek.  

Vybrané spoje na lince 55 jedoucí ze zastávky 

Židenice, nádraží do Mariánského údolí 

umožní přepravit šest kol na speciálním nosiči 

na zádi autobusu. „Jedná se svařovanou 

pozinkovanou konstrukci, která je uchycená na 

čtyřech čepech. Kola jsou zavěšena na hácích a 

zafixována pomocí pásů suchých zipů, které 

umožňují velmi rychlé upevnění rámu kol. 

Zadní kolo drží také suchý zip a navíc je 

zabezpečeno zámečkem,“ vysvětlil provozní 

ředitel DPMB Jiří Valníček.  

Nakládat a vykládat kola bude možné jen na 

některých zastávkách, aby nedocházelo 

k velkému zpoždění spojů a ostatních 

účastníků provozu. Jsou to zastávky Židenice, 

nádraží, Špačkova, Zetor-smyčka, 

Novolíšeňská, Jírova a Mariánské údolí. 

Zastávky budou v seznamu zastávek v jízdním 

řádu označeny symbolem jízdního kola, 

speciální označení bude mít  

i autobus s nosičem. Pro přepravu jízdního 

kola na cyklonosiči platí běžný tarif IDS JMK. 

„Kola si cestující nakládají sami, řidič na ně 

dohlíží a kontroluje upevnění. Následně kolo 

uzamkne. Majitel kola dostane žeton s číslem, 

na základě kterého mu pak bude kolo vydáno. 

Řidič může na kola dohlížet pomocí kamery  

a monitoru v kabině. Monitor mohou sledovat  

i cestující. Kola na nosiči jsou navíc speciálně 

pojištěna,“ doplnil vedoucí technického odboru 

DPMB Zdeněk Jarolín.  

Cyklonosiče na pět autobusů byly nakoupeny 

s přispěním Evropské unie v rámci projektu 

CIVITAS 2MOVE2, do kterého je DPMB 

zapojen. Cena jednoho nosiče byla 31 000 Kč.  
Linda Hailichová 

tisková mluvčí DPMB, a.s. 

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/odvody-socialniho-a-zdravotniho-pojisteni/
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Jasná pravidla pro e-mailovou komunikaci 

s úřady 

Ochránkyně uspěla s návrhem, aby 

Ministerstvo vnitra sjednotilo způsob, jakým 

různé úřady a úředníci veřejné správy vyřizují 

e-maily od občanů. Nová metodika 

ministerstva stanovila jasná pravidla, kdy mají 

úřady vyřizovat e-maily i bez elektronického 

podpisu a kdy mají odesílatele vyzvat k jeho 

doplnění, aby bylo možné e-mail považovat 

za podání podle správního řádu. 

Kdy má úřad vyžadovat u e-mailů občanů 

či firem elektronický podpis a kdy mají věc 

bezodkladně vyřídit i bez něj? V podnětech 

občanů zaznamenala veřejná ochránkyně práv 

značnou roztříštěnost v přístupu úřadů 

k otázce, jak nakládat s e-maily bez 

elektronických podpisů. Pomocí dotazníků 

proto prověřila praxi ministerstev, krajských 

úřadů a obcí s rozšířenou působností a setkala 

se s různými přístupy. Na jedné straně stál 

velmi striktní názor, že takový e-mail nemá 

zákonem požadovanou formu, proto na něj 

úřad nahlíží, jako kdyby neexistoval, 

informace v něm obsažené nezohledňuje 

a nijak na něj nereaguje. Počet úřadů s takovou 

praxí byl však jen mizivý. Na opačné straně se 

pak ochránkyně setkala s přístupem méně 

formálním a vůči odesílateli vstřícnějším, kdy 

úřad vyřizuje i e-maily bez uznávaného 

elektronického podpisu. Mezi těmito dvěma 

pohledy se pak vyskytovala celá škála 

možností, počínaje rozlišováním podle typů 

dokumentů, poučováním odesílatelů o nutnosti 

doplnit elektronický podpis apod.  

Pozitivním zjištěním ochránkyně byla 

skutečnost, že i když odesílatel elektronický 

podpis na výzvu nedoplní, většina úřadů 

na takový e-mail reaguje stejně jako na jiné 

písemnosti, a to ať jde o podání nebo podněty 

ve smyslu správního řádu. 

Podle ochránkyně však současné různé 

praktiky jednotlivých správních úřadů mají 

za následek zmatení občanů a porušování 

jejich legitimních očekávání. Jestliže někdo 

komunikuje s úřady běžně e-mailem bez 

elektronického podpisu a dosud to 

nezpůsobovalo žádné problémy, pokud by pak 

narazil na úřad, který naopak na elektronickém 

podpisu trvá a ještě ke všemu ho o tom 

nepoučí, snadno může dojít k újmě občana 

na jeho právech (např. neuznání odvolání 

a propad lhůty). Ochránkyně proto dospěla 

k závěru, že sjednocení správní praxe 

ve vztahu k elektronické komunikaci s úřady je 

nezbytné. Obrátila se na Ministerstvo vnitra 

s doporučením, aby podniklo kroky, které by 

vedly k jednotnému a předvídatelnému 

postupu úřadů. 

Ministerstvo vnitra se s názory ochránkyně 

ztotožnilo a vypracovalo pro orgány veřejné 

správy jednotnou metodiku nakládání  

s e-maily občanů. Úřady tak mají jasná 

pravidla, které typy e-mailů je třeba vyřizovat i 

bez elektronického podpisu, kdy je naopak 

třeba odesílatele poučit o nutnosti jeho 

doplnění a důsledcích pro jeho věc, pokud tak 

neučiní apod. 

Metodika Vyřizování elektronických podání, 

podnětů a jiných písemností podle správního 

řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez 

uznávaného elektronického podpisu je na webu 

ministerstva 

http://www.mvcr.cz/clanek/spravni-rad-

metodicke-pomucky-ke-spravnimu-radu-

metodicke-pomucky-ke-spravnimu-radu.aspx 
Zdroj: http://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-

2015/jasna-pravidla-pro-e-mailovou-komunikaci-s-

urady/ 

Základní daňová sleva v deseti bodech 

Základní daňová sleva na poplatníka 

výrazným způsobem snižuje daňovou 

povinnost. Někteří občané neplatí  

z důvodu uplatnění slevy na poplatníka daň  

z příjmu. Kterých 

důležitých deset 

bodů je dobré 

vědět o základní 

daňové slevě na 

poplatníka? 

Sleva na poplatníka snižuje vypočtenou daň  

z příjmu fyzických osob. Na výši sociálního 

pojištění a zdravotního pojištění však nemá 

žádný vliv. Sleva na poplatníka snižuje přímo 

vypočtenou daňovou povinnost, nikoliv pouze 

daňový základ jako je tomu v případě 

daňových odpočtů (např. zaplacených 

příspěvků na životním pojištění, penzijním 

připojištění, doplňkového penzijního spoření 

nebo odpočtů úroků z úvěru a bydlení).  

 

http://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2015/jasna-pravidla-pro-e-mailovou-komunikaci-s-urady/
http://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2015/jasna-pravidla-pro-e-mailovou-komunikaci-s-urady/
http://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2015/jasna-pravidla-pro-e-mailovou-komunikaci-s-urady/
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/
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1) Sleva je vždy stejná 

Základní roční sleva na poplatníka činí 24 840 

Kč. Pro všechny daňové poplatníky je stejná. 

Nerozlišuje se, zdali se jedná o studenta, 

zaměstnance nebo OSVČ. I pracující starobní 

důchodci mají nárok na stejnou daňovou slevu. 

Není rozhodující ani výše příjmu. Všichni 

daňoví poplatníci mají nárok na stejnou 

daňovou slevu.  

2) Zaměstnanci uplatňují slevu měsíčně 

Zaměstnanci mají nárok na měsíční slevu na 

poplatníka ve výši 2 070 Kč (24 840 Kč: 12 

měsíců). Z důvodu uplatnění měsíční slevy na 

poplatníka je jejich daňová povinnost nižší. 

Přestože je tedy v Česku zavedena 15% sazba 

daně z příjmu fyzických osob, tak je právě  

z důvodu slevy na poplatníka skutečná 

efektivní sazba daně nižší, jak si vypočítáme 

na příkladu svobodného a bezdětného 

zaměstnance s hrubou mzdou 20 000 Kč.  

Text 
Částka 

Hrubá mzda 20 000 Kč 

Superhrubá mzda 

26 800 Kč 

(20 000 Kč x 1,34) 

Daň z příjmu 

4 020 Kč 

(26 800 Kč x 15 %) 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč 

Vypočtená daň z příjmu 

1 950 Kč 

(4 020 Kč - 2 070 Kč) 

Efektivní sazba daně 

9,75 % 

(1 950 Kč: 20 000 Kč) 

vlastní výpočet autora 

3) OSVČ uplatní slevu v daňovém přiznání 

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 

uplatní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč 

v daňovém přiznání. OSVČ na rozdíl od 

zaměstnanců nemohou slevu na poplatníka 

uplatňovat na měsíční bázi. I když byla 

samostatná výdělečná činnost vykonávána po 

část roku, tak náleží daňová sleva v daňovém 

přiznání vždy v plném rozsahu.  

4) Měsíčně pouze u jednoho zaměstnavatele 

Někteří zaměstnanci pracují současně pro více 

zaměstnavatelů. Měsíční slevu na poplatníka 

ve výši 2 070 Kč však mohou zaměstnanci 

uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele. 

Nárok na slevu na poplatníka mají  

u zaměstnavatele, u kterého podepíší 

prohlášení k dani. Na stejný měsíc je možné 

mít podepsáno prohlášení k dani pouze  

u jednoho zaměstnavatele.  

5) Při práci po část roku vzniká daňová 

vratka 

Někteří zaměstnanci pracují pouze po část roku 

a neuplatní během roku slevu na poplatníka  

v plné výši, tedy v částce 24 840 Kč. V praxi 

se jedná zejména o penzisty, kteří odejdou  

v průběhu roku do důchodu, občany pracující 

nebo podnikající pouze po část roku a zbytek 

roku jsou na úřadu práce, studenty 

přivydělávající si pouze po část roku. Těmto 

občanům vznikne při podání daňového 

přiznání nárok na daňovou vratku, jestliže 

během roku zaplatili nějakou částku na dani  

z příjmu fyzických osob, neboť v daňovém 

přiznání uplatní základní slevu na poplatníka  

v plném rozsahu. Při splnění zákonných 

podmínek je možné, že daňový přeplatek bude 

zaslán na základě ročního zúčtování daně 

provedeném zaměstnavatelem.  

6) Lze uplatnit i u dohod 

Zaměstnanci přivydělávající si pouze na 

základě dohody o pracovní činnosti nebo 

dohody o provedení práce mohou rovněž  

u svého zaměstnavatele uplatnit základní slevu 

na poplatníka. Nárok na základní daňovou 

slevu vzniká i při práci na základě pracovních 

dohod. Opět platí, že je možné uplatnit 

měsíčně slevu na poplatníka pouze u jednoho 

zaměstnavatele.  

7) U všech zdanitelných příjmů lze slevu 

uplatnit 

Nárok na slevu na poplatníka nemají pouze 

zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně 

činné. Někteří občané mají během roku pouze 

příjmy z kapitálového majetku, pronájmu nebo 

z ostatních příjmů. V daňovém přiznání mohou 

uplatnit slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč 

i 7tito občané.  

8) Zaměstnanec neplatí měsíčně daň do 10 

290 Kč 

Z důvodu uplatnění základní slevy na 

poplatníka nezaplatí zaměstnanci s měsíční 

hrubou mzdou do 10 290 Kč nic na dani  

z příjmu fyzických osob. Právě u hrubé mzdy 

10 290 Kč si provedeme názorný výpočet.  

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/
http://www.firemnifinance.cz/
http://www.firemnifinance.cz/
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Text Částka 

Hrubá mzda 10 290 Kč 

Superhrubá mzda 

(zaokrouhleno na sta nahoru) 

13 800 Kč 

(10 290 Kč x 1,34) 

Daň z příjmu 
2 070 Kč 

(13 800 Kč x 15 %) 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč 

Vypočtená daň z příjmu 
0 Kč 

(2 070 Kč - 2 070 Kč) 

vlastní výpočet autora 

9) OSVČ neplatí daň z příjmu do hrubého 

zisku 165 699 Kč 

Osoby samostatně výdělečně činné 

nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob 

nic do ročního hrubého zisku 165 699 Kč. 

Hrubý zisk je rozdílem mezi ročními příjmy  

a výdaji. V přiložené tabulce máme proveden 

praktický výpočet.  

 

Text Částka 

Roční příjem 365 699 Kč 

Roční výdaje 200 000 Kč 

Hrubý zisk 
165 699 Kč 

(365 690 Kč - 200 000 Kč) 

Základ daně 

(zaokrouhleno na sta dolů) 
165 600 Kč 

Daň z příjmu 
24 840 Kč 

(165 600 Kč x 15 %) 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 

Daň z příjmu fyzických 

osob 

0 Kč 

(24 840 Kč - 24 840 Kč) 

vlastní výpočet autora 

10) Nemůže vzniknout daňový přeplatek 

Někteří zaměstnanci a OSVČ nevyžijí v plném 

rozsahu slevu na 

poplatníka, protože 

jejich příjem je nižší 

- např. hrubá mzda  

9 600 Kč nebo 

hrubý zisk za rok 

143 000 Kč. Slevu 

na poplatníka je však možné uplatnit 

maximálně do nuly. Na základě uplatnění 

slevy na poplatníka nemůže vzniknout daňový 

přeplatek. To je rozdíl oproti daňovému 

zvýhodnění na děti. Když je daňové 

zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň  

z příjmu fyzických osob, potom vzniká nárok 

na daňový bonus. Při čerpání daňového bonusu 

se nezaplatí nic na dani z příjmu a ještě se 

peníze od státu obdrží.  

Insolvence pro každého: Pravidla konkurzu 

Především v případech, kdy jde dlužník do 

konkurzu, ale nejen v nich, je potřeba mít 

přehled o pravidlech. Prohlášení konkurzu totiž 

mnohá mění. 

Pokud se má úpadek dlužníka řešit konkurzem, 

znamená to jediné: majetková podstata se 

zpeněží a věřitelé se uspokojí poměrně  

z výnosu. Části pohledávek, na které se 

nedostane (v horším případě se nedostane na 

některé pohledávky vůbec), ale nezanikají  

a trvají dále. Tento způsob vypořádání se  

s dlužníkovým úpadkem je obvyklý především 

dlužníků-podnikatelů. Ale pozor, konkurz 

může přijít i na nepodnikatele!    

Co se prohlášením konkurzu mění 

Zjednodušeně lze říci, že konkurz začíná  

v okamžiku, kdy je rozhodnutí o prohlášení 

konkurzu zveřejněno v insolvenčním rejstříku. 

Ovšem už prohlášením konkurzu získává 

insolvenční správce oprávnění nakládat  

s majetkovou podstatou. Insolvenční správce 

tak nastupuje na místo dlužníka jako 

zaměstnavatel, akcionář, vede účetnictví, 

zajišťuje chod dlužníkova podniku a podobně. 

Insolvence pro každého 

Dlužník by se pak měl od okamžiku prohlášení 

konkurzu zdržet nakládání  

s majetkovou podstatou, jinak 

riskuje, že jeho úkony budou 

vůči věřitelům neúčinné. 

Dlužník nesmí majetkovou 

podstatu ani zatěžovat věcnými 

břemeny. Tady už je sice insolvenční zákon  

o něco benevolentnější když říká, že věcná 

břemena jsou v insolvenčním řízení neúčinná, 

jen pokud vznikla za nápadně nevýhodných 

podmínek, i zde se ale dlužníkovi manévrovací 

prostor podstatně zužuje. Pozor by si měly 

ovšem dávat v takovýchto případech 

především osoby, vůči kterým dlužník 

dispoziční úkony týkající se majetkové 

podstaty činí. Stejně obezřetní by měli být také 

ti, kteří plní svůj závazek vůči dlužníkovi.  

V situaci, kdy by se plnění nedostalo do 

majetkové podstaty, nebyl by tento „dlužníkův 

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/
http://www.penize.cz/dluhy/294124-insolvence-pro-kazdeho-o-co-se-hraje-majetkova-podstata
http://zakony.penize.cz/182-2006-sb-zakon-o-upadku-a-zpusobech-jeho-reseni-insolvencni-zakon
http://zakony.penize.cz/182-2006-sb-zakon-o-upadku-a-zpusobech-jeho-reseni-insolvencni-zakon#par_248
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dlužník“ svého závazku zproštěn, pokud by se 

mu nepodařilo prokázat, že o prohlášení 

konkurzu nemohl vědět, nebo že vzhledem  

k okolnostem, za nichž k plnění dluhu došlo, 

bylo zřejmé, že dlužník plnění do majetkové 

podstaty vydá. 

Prohlášením konkurzu pak zanikají všechny 

jednostranné právní 

úkony dlužníka, které 

se týkají majetkové 

podstaty. Zejména se 

prohlášení konkurzu 

takto dotkne plných 

mocí daných dlužníkem a rovněž prokury.  

I tady je tedy třeba sledovat, zda dlužníkův 

prokurista nebo zástupce nejednají za dlužníka 

už v době, kdy na něj byl prohlášen konkurz. 

Insolvenční správce nezahálí 

Prohlášením konkurzu přibude práce  

i insolvenčnímu správci. Jaké kroky by měl 

insolvenční správce po prohlášení konkurzu 

podniknout, stanoví blíže § 277 insolvenčního 

zákona. Nadto je 

insolvenční správce 

povinen sestavit zprávu 

o hospodářské situaci 

dlužníka. Při jejím 

sestavování vychází ze 

seznamu přihlášených pohledávek, soupisu 

majetku dlužníka a rovněž z poznatků, které 

získal jiným způsobem. Zprávu insolvenční 

správce musí předložit insolvenčnímu soudu 

ve lhůtě deseti dní přede dnem konání první 

schůze věřitelů svolané po prohlášení 

konkurzu. Schůze věřitelů pak tuto zprávu 

insolvenčního správce projedná a dá 

insolvenčnímu správci doporučení pro jeho 

další postup. 

Důležité je také zmínit, že schůze věřitelů na 

návrh dlužníka (pokud je dlužníkem fyzická 

osoba) nebo některého z členů jeho rodiny 

rozhodne rovněž o tom, zda a v jakém rozsahu 

bude poskytovat dlužníkovi a jeho rodině 

prostředky z majetkové podstaty, aby tak byla 

zajištěna úhrada odůvodněných existenčních 

potřeb těchto osob. 
Zdroj: http://www.penize.cz/dluhy/296766-insolvence-
pro-kazdeho-pravidla-konkurzu 

Manželství v konkurzu 

Prohlášení konkurzu se dotkne 

i majetkových vztahů mezi manžely. 

Především prohlášením konkurzu zaniká 

společné jmění manžel; následně se provede 

jeho vypořádání. Společné jmění manželů se 

po prohlášení konkurzu vypořádá i v případě, 

kdy sice zaniklo již před prohlášením 

konkurzu, ale doposud vypořádáno nebylo. Jde 

tedy o situace, kdy je manželství už rozvedené, 

ale manželé se stále jaksi nemají k tomu, aby si 

majetek rozdělili. 

Na druhou stranu, pokud by byl dlužník 

přehnaně iniciativní a vypořádal majetek ve 

společném jmění manželů poté, co podal 

insolvenční návrh (nebo poté, co nastaly 

účinky zahájení insolvenčního řízení, pokud 

návrh podal věřitel), byl by takový právní úkon 

dlužníka neplatný. Ve stejné době by dlužník 

neměl ani uzavírat smlouvu o zúžení 

společného jmění manželů, ani by neměl 

společné jmění manželů smlouvou rozšiřovat 

tak, aby do něj byly pojaty závazky náležející 

manželu dlužníka a neměl by společné jmění 

manželů rozšiřovat o majetek, který byl před 

uzavřením takovéto smlouvy ve výlučném 

dlužníkově vlastnictví. 

Jakmile insolvenční řízení postoupí do další 

fáze a na dlužníka je prohlášen konkurz, 

přechází právo uzavřít dohodu o vypořádání 

společného jmění manželů na insolvenčního 

správce. Tato dohoda je účinná okamžikem, 

kdy ji schválí insolvenční soud. Insolvenční 

správce může rovněž navrhnout vypořádání 

společného jmění manželů u soudu. 

Společné jmění manželů se ale bude 

vypořádávat pouze  

v případě, kdy bude co 

vypořádávat, jinými 

slovy: pokud bude 

majetek ve společném 

jmění manželů menší 

než závazky dlužníka, 

celý majetek poputuje 

rovnou do majetkové 

podstaty.    

Nové společné jmění manželů za účasti 

dlužníka pak nemůže po dobu trvání konkurzu 

vzniknout. Pokud by dlužník uzavřel 

manželství nové, vzniklo by společné jmění 

manželů až s ukončením konkurzu. 
Zdroj: http://www.penize.cz/dluhy/296766-insolvence-

pro-kazdeho-pravidla-konkurzu 

 

http://zakony.penize.cz/182-2006-sb-zakon-o-upadku-a-zpusobech-jeho-reseni-insolvencni-zakon#par_277
http://zakony.penize.cz/182-2006-sb-zakon-o-upadku-a-zpusobech-jeho-reseni-insolvencni-zakon#par_277
http://www.penize.cz/dluhy/288960-insolvence-pro-kazdeho-kdo-je-insolvencni-spravce
http://www.penize.cz/dluhy/288960-insolvence-pro-kazdeho-kdo-je-insolvencni-spravce
http://www.penize.cz/dluhy/288704-insolvence-pro-kazdeho-insolvencni-soud
http://www.penize.cz/podnikani/289889-insolvence-pro-kazdeho-veritele
http://www.penize.cz/dluhy/296766-insolvence-pro-kazdeho-pravidla-konkurzu
http://www.penize.cz/dluhy/296766-insolvence-pro-kazdeho-pravidla-konkurzu
http://www.penize.cz/dluhy/290968-insolvence-pro-kazdeho-dusledky-zahajeni-insolvencniho-rizeni
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STP v ČR, o.s., místní organizace Tišnov 

Zájezd STP v ČR, o.s., místní organizace 

Tišnov zámek Vranov a Znojmo -   3.červen. 

Je  8 hod ráno, sluníčko již začíná pálit 

a usměvavý, vždy ochotný  pan Jílek  veze se 

svým autobusem 36 seniorů na celodenní 

zájezd, který v rámci Projektu "Poznávání naší 

vlasti " finančně podporovaný MěÚ,připravil 

STP Tišnov. 

 Vydali jsme se na zámek Vranov nad 

Dyjí  a do Znojma. Když jsme se blížili  

k Vranovu, otvíral se nám krásný pohled na 

majestátný zámek /dříve hrad/na skále. 

Prohlídka zámku, kaple a výstav, které v 

prostorách zámku jsou instalovány všechny 

zaujaly. Každý dle svého zájmu navštívil to, co 

ho zajímá. Byli i odvážlivci, kteří se pomazlili 

s krajtou na výstavě plazů. 

 V poledních hodinách jsme ujížděli ke 

Znojmu. Po odědě nás čekala návštěva kláštera 

v Louce, kde toho bylo vidět opravdu hodně. 

Ale sklepy, plné vína to bylo něco. Však 

většina z nás si zakoupila v prodejně Znovín 

kvalitní víno domů. 

 Jak si prohlédnout Znojmo v tom 

horku  a neunavit se - no přece jízdou 

znojemským vláčkem.Ten nás povozil  po 

všech významných místech. Několikrát 

zastavil, my jsme si prohlédli kostel, 

obdivovali jsme výhledy na Dyji, náměstí, 

krásné sochy a to vše bez námahy, jen jsme 

poslouchali výklad průvodce. Viděli jsme toho 

opravdu hodně.  

 Teď budou dva měsíce volna a po 

prázdninách v září nás čeká krásná Kroměříž. 
Autor: Ludmila Cvrkalová 

 

ROSKA BRNO 

Lázně Klimkovice 
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Foto: Vlasta Blatná 

 

Z výletu do Lednice a Valtic 14.5.2015 

Bylo nebylo na Moravě  

v Lednici se před 

staletími stavělo honosné 

sídlo. Zdobila jej lomená 

okna, arkýře, cimbuří  

a fiály a obepínal ho 

rozsáhlý zámecký park.  

V zahradě vůní a barev 

se procházely vyšňořené šlechtičny a chtivým 

pánům prohánějících se  

v sedlech bujných ořů skýtal utěšení při lovu.  

A co se týče Lednice - nejhezčí na tom je, že to 

vážně "bylo". 

Dnes je zámek v Lednici součástí Lednicko-

valtického areál o rozloze skoro 300 km2.  

V 18. a 19. století jej ruku v ruce s přírodou 

budovali Lichtenštejnové. Od roku 1996 je 

areál na Seznamu světového kulturního  

a přírodního dědictví UNESCO.   

Příjemných zážitků není nikdy dost a jedinečná 

výstava soch z mořského písku, které jsou až  

4 metry vysoké to jenom potvrdily. A setkání 

s jedním z autorů „sochání do písku“ panem 

Oldřichem Šimpachem to už byla třešnička „na 

dortu“..  

Bylinková zahrada ve Valticích začala vznikat 

v roce 2004. Hlavními iniciátory projektu, kteří 

dlouhodobě podporovali a propagovali 

Lednicko-valtický areál 

ve světě byli manželé 

Tiree a Lubomír 

Chmelar z USA.  

Pan Chmelar stále 

zajišťuje její podporu  

z amerických nadací, 

paní Tiree Chmelar se bohužel otevření 

zahrady nedožila a zahrada je věnována její 

památce. Tematické naučné záhony jsou 

věnovány zejména léčivým rostlinám. 

Od paní průvodkyně jsme se dozvěděli, která 

bylinka pomáhá při léčení dýchacích cest, 

pohybového aparátu, se kterou nejlépe 

usneme.Najdou zde také byliny 

afrodiziakální, bylinky mýtů a legend, 

barvířské rostliny i ty, které můžeme využít 

v aromaterapii či v kuchyni. 

Routa vonná -  přírodní osvěžovač vzduchu, 

léčivka, koření. 

Její vůni lidé odedávna vyhledávali a rostlinu 

používali k provonění domů 

i k léčení nemocí. Leonardo 

na Vinci opěvoval routu za 

to, že posílila jeho zrak  

i tvořivou sílu. Na zahradě 

lahodí oku i nosu.  

Můžeme ji využít jako 

vonný repelent, léčivku  

i koření, ovšem opatrně – 

její účinky jsou silné.  

Foto: Božena 

Šikrálová 

Život kůrovce 

Lipka – školské zařízení pro environmentální 

vzdělávání Pracoviště Jezírko  
 

 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Foto: Božena Malová 

 

Vystoupení Cimbal Classic 

Foto: D. Kotoučková 

 

Koncert smíšeného sboru Kantiléna 

Foto: D. Kotoučková 

 
Vystoupení ženského pěveckého sboru TJ  

Sokol Židenice 

Foto: D. Kotoučková 

 

Cvičení s Irenou Horkou 

Nabídky organizace 
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Zaujalo mne…… 

Ulice Milady Horákové Brno očima F. Fuxe 

 

Letní balkon na Vinohradech F. Fu 

Všem našim členům, příznivcům a přátelům 

přejeme příjemně slunečné dny a plno 

prázdninových zážitků. Redakce 

 

Ještě dnes bych chtěl poděkovat člověku, 

který vynalezl prázdniny. 

Jean Paul 
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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 občanským 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 

reprezentuje městská organizace, pod kterou 

spadá 8 místních organizací. Místní organizace 

sdružují své členy, s  nimiž realizují činnosti  

v oblasti ozdravné, kulturně-společenské, 

vzdělávací, poznávací i informační, vedoucí 

k aktivnímu společenskému životu. Pravidelná 

setkávání členů jednotlivých místních 

organizací 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 udržení kvality 

života. 

Co nabízíme 

Odborné sociální poradenství. 

Aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením. 

Zásady poskytování služeb 

Profesionalita. 

Bezplatnost. 

Důstojnost a diskrétnost. 

Respektování potřeb uživatelů. 

  

Naše služby 

I. Odborné sociální poradenství 

II. Aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením. 

  Aktivizační služby. 
Volný čas nepředstavuje jen prostor pro relaxaci  

a oddych, ale složitý dynamický systém širokého 

dosahu. 

Volnočasové projekty zvyšují osobní potenciál osob se 

zdravotním 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 

celého roku. 

Odborné sociální poradenství 

1. Odborné sociální poradenství poskytuje přímou 

pomoc lidem při řešení jejich sociálních problémů. 

Naši nabídku služeb doplňují přednášky. Jejich náplň 

tvoří  aktuální témata, např. aplikace zákona o sociální 

službách do praxe, novinky v sociálním zabezpečení, 

informace o nových kompenzačních pomůckách  

a možnostech jejich získání. 

2. Půjčovna kompenzačních pomůcek. 

V areálu bývalé Mosilany, Křenová 19, Brno. 

Bezbariérový přístup, možnost parkování. 

3. Prodej Euroklíčů. 

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

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. 

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 info.cz 

Číslo, den, měsíc a rok vydání 4/15/4/2015, evidenční číslo periodického 

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. 

mailto:stp.ko.jmk@seznam.cz
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