
  

 

 

PAPRSEK 
Otázka týdne 
Kolik peněz dostávají praktičtí lékaři od zdravotní 
pojišťovny jako kapitační platbu za jednoho pacien-
ta?  

Odpověď 
Výše kapitační platby u praktických lékařů pro dospělé 
a praktických lékařů pro děti a dorost je dána vyhláškou 
MZ ČR o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených 
služeb a regulačních omezení; pro rok 2017 je to vyhláš-
ka č. 348/2016 Sb. V kapitační platbě je zahrnuta řada 
výkonů poskytované zdravotní péče, kterou tedy pak 
lékař při ošetření svého registrovaného pojištěnce nevy-
kazuje pojišťovně k úhradě. Jde např. o cílené a kontrolní 
vyšetření (preventivní prohlídky se ale vykazují!), injek-
ce, ošetření a převaz menší rány nebo bércového vředu, 
vyjmutí cizího tělesa z nosu nebo ze zvukovodu, konzul-
taci rodinnými příslušníky pacienta, administrativní úko-
ny apod. 

Základní kapitační sazba se podle rozsahu ordinač-
ních hodin pohybuje od 48 do 54 Kč za měsíc. Zá-
kladní sazba je stanovena ve výši 54 Kč pro praktické 
lékaře pro dospělé a praktické lékaře pro děti a dorost, 
kteří poskytují hrazené služby v rozsahu alespoň 
30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů 
týdně, přičemž alespoň jeden den v týdnu mají ordinační 
hodiny prodlouženy do 18 hodin a umožňují pojištěncům 
objednat se alespoň dva dny v týdnu na pevně stanove-
nou hodinu. Sazba 50 Kč platí pro praktické lékaře 
pro dospělé, kteří poskytují hrazené služby v rozsahu 
alespoň 25 ordinačních hodin rozložených do 
5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň jeden den 
v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy nejméně do 
18 hodin. Ostatní praktičtí lékaři pro dospělé (kteří uve-
dené podmínky nesplňují) mají sazbu ve výši 48 Kč, 
ostatní praktičtí lékaři pro děti a dorost 50 Kč. 

Základní kapitační sazba se pak násobí věkovým koefi-
cientem – indexem, který zohledňuje náročnost péče 
v jednotlivých věkových skupinách (po pěti letech). 
Index vyjadřuje poměr nákladů na pojištěnce v dané vě-
kové skupině vůči nákladům na pojištěnce ve věkové 
skupině 15 až 19 let. Nejvyšší index je u dětí ve věku  
0-4 roky (3,97) a u pacientů ve věku nad 85 let (3,40). 
Například za dítě ve věku do 5 let je tedy kapitační plat-
ba 54 (nebo 50) Kč x 3,97. Už za dítě mezi 5 a 10 lety už 
je ale index výrazně nižší, 1,80. Mezi 20 a 30 lety je po-
jištěnec pro systém veřejného zdravotního pojištění  
v průměru nejméně nákladný, a tak je index v těchto 
dvou věkových skupinách menší než 1 (konkrétně 0,90  
a 0,95). 

Kapitační sazbu si může praktický lékař pro dospělé na-
výšit díky tomu, že bude provádět preventivní prohlídky 
– jestliže je udělá alespoň u 30 % pojištěnců příslušné 

zdravotní pojišťovny ve věku od 40 do 80 let, 
kteří jsou u něj registrovaní, navýší se mu kapi-
tační sazba o 0,50 Kč. Dále jsou podporováni 
praktičtí lékaři pro dospělé a praktičtí lékaři pro 
děti a dorost, kteří zajišťují poskytování zdravot-
ních služeb v oblastech, kde je jejich zajištění 
problematické (např. hůře dostupné oblasti, ob-

lasti hranic ČR), a to formou navýšení celkové výše 
Dokončení na str. 3 
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Opravdu nebudu smět řídit? 
Tentokrát jde o zdravotní posudek řidičů, kteří dovršili 65 
let věku. Povinnost mít posudek o zdravotní způsobilosti  
k řízení motorových vozidel samozřejmě pokračuje, další-
mi lhůtami jsou věkové hranice 68, 70 a následně každé 
dva roky. Zákon o silničním provozu navíc ukládá těmto 
řidičům povinnost mít tento posudek při řízení u sebe a na 
požádání ho předložit ke kontrole. Komu? 

Na výzvu policisty, vojenského policisty, strážníka obec-
ní policie ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji. 
Řidič motorového vozidla, který není držitelem platného 
posudku o zdravotní způsobilosti, spáchal podle § 125c 
odst. 1 písm. e) bodu 4 přestupek. 
Za tento přestupek se uloží pokuta od 5 000 Kč do 10 000 
Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku; body 
se nezapočítávají. 

Skutečnost, že řidič motorového vozidla nebude mít v roz-
poru s § 6 odst. 7 u sebe doklad o zdravotní způsobilosti, 
sama o sobě nebude zakládat naplnění skutkové podstaty 
(BUŠTA, P., KNĚŽÍNEK, J.: Praha 2016, s. 301). 

Přestupek, za který se podle zákona o silničním provozu 
ukládá zákaz činnosti, nelze projednat v blokovém řízení  
a od uložené sankce nelze v rozhodnutí o přestupku upustit. 

S tím souvisí ještě další ustanovení zákona o silničním pro-
vozu, konkrétně § 87a Dopravně psychologické vyšetření. 
Podle odstavce 3 je dopravně psychologickému vyšetření 
povinna podrobit se osoba, která žádá o vrácení řidičského 
oprávnění, které pozbyla v důsledku mimo jiné proto, že jí 
byla správním orgánem uložena sankce zákazu činnosti 
spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato 
sankce uložena na dobu nejméně šesti měsíců. 

Praktické rady pro řidiče a majitele aut 
(změny k 1. 6. 2017). 
12. května 2017 (pá) 
Potřebujete informace a praktické rady týkající se registra-
ce automobilu, odhlášení vozu nebo změny jeho registrační 
značky? 

V souvislosti s novelou zákona č. 56/2001 Sb., která nabý-
vá účinnosti od 1. 6. 2017, nastávají některé podstatné 
změny. Na nejčastěji kladené otázky vám pomůžeme najít 
odpovědi. 

Hlavní změny od 1. 6. 2017 - EVIDENCE VOZIDEL 
Rozvolněním místní příslušnosti (povinnosti evidovat vždy 
podle místa adresy trvalého pobytu nebo sídla firmy) do-
chází k tomu, že na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou 
působností (tzv. malé okresy) bude možné mj. provádět 
tyto operace: 

Registrace nového vozidla. 
Registrace dovezeného vozidla. 
Změna provozovatele nebo vlastníka vozidla (tzv. přepis 
vozidla). 

Schvalování technické způsobilosti vozidel a přestaveb. 
Zápisy změn v registru vozidel (tažné zařízení, změna bar-
vy apod.). 

Vyřazení vozidla z provozu (uložení registrační značky do 
depozitu), avšak opětovné uvedení do provozu pouze na 
tom úřadě, kde bylo vyřazeno. 

Zánik vozidla (trvalé vyřazení vozidla z provozu). Nově lze 
požádat také o zápis zániku přípojného vozidla, které jeho 
vlastník nepředal k „ekologické likvidaci“. 

Rezervace registrační značky na přání (doposud na 3 měsí-
ce, nově až na 6 měsíců) a její přidělení. 

Naopak zvláštní registrační značky (trvale manipulační, 
historických a sportovních vozidel) bude možné vydávat 
nadále pouze na místně příslušném registračním místě 
dle trvalého pobytu nebo sídla žadatele. 

Pokud při změně vlastníka vozidla neposkytne součin-
nost starý nebo nový vlastník vozidla pro společné podá-
ní žádosti o zápis změny vlastníka vozidla v registru sil-
ničních vozidel, provede registrační místo zápis změny  
v registru na základě žádosti jednoho z nich za podmínky 
doložení převodu vlastnického práva. Zápis změny bude 
v takovém případě opatřen tzv. „plombou“ upozorňující 
na nedokončený zápis změny v registru. Úřad nespolu-
pracujícímu vlastníkovi sdělí, že tato žádost byla podána. 
Pokud bude žádost doložena evidenční kontrolou vozi-
dla, zelenou kartou o pojištění a žadatel zaplatí správní 
poplatek, změna vlastníka a provozovatele se provede. 
Protokol o evidenční kontrole vozidla (potřebný např.  
k žádosti o registraci dovezeného vozidla nebo o zápis 
změny vlastníka vozidla) má nově platnost 30 dní 
(doposud 14 dní). 

Nově se zavádí možnost převodu doposud běžného vozi-
dla zapsaného v registru silničních vozidel do registru 
historických vozidel (při splnění předepsaných podmí-
nek) a prodlužuje se platnost testování historických vozi-
del na 24 měsíců. 

Kompletní novelu zákona 56/2001 Sb. s vyznačením 
změn najdete na odkaze: http://www.cspsd.cz/storage/
files/novela_56_2001.pdf 
Autor: Mgr. Ivan Rašťák  
Zdroj: http://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/
article_id=21124 

 

Míříte letos na dovolenou autem? Tady jsou 
některé změny a novinky. 
V Česku pomalu začíná sezona letních dovolených. Loni 
vyrazilo nejvíc Čechů do Chorvatska, počet turistů se 

přehoupl přes 800 tisíc. Část  
z nich míří na jih Evropy autem,  
i letos se ale řidiči musí připravit 
na některé změny předpisů a pra-
videl. Mění se třeba označení po-
honných hmot na čerpacích stani-

cích. Čechy cestující do Chorvatska také čekají dražší 
dálnice a na některých místech i výrazná dopravní ome-
zení. Novinky v pondělí představil Ústřední automoto-
klub (ÚAMK). 

Zahraniční úřady začaly hojně posílat pokuty českým 
řidičům 
Už při cestě po Česku by se řidiči mířící na jih měli obr-

nit trpělivostí, na dálnici D1 se 
totiž opravuje celkem sedm 
úseku. Během prázdnin se navíc 
počítá s tím, že bude zavřeno až 
devět úseků. Ten, kdo volí cestu 
přes České Budějovice a Linec, 

zase musí počítat s dostavbou dálnice D3 na jihu Čech.  

Dopravní komplikace na českých silnicích 
„Když se podíváme do Rakouska, tak od Mikulova smě-
rem na Vídeň se staví dálnice A5 (v úseku Poysdorf–
Schrick). Další komplikace pak čekají v samotné Vídni, 
kde se opravuje část mostu a rychlost je v místě omezena 
na 60 km/hod, hlavně v dopravní špičce se proto očeká-
vají komplikace,“ upozorňoval ve Studiu 6 mluvčí 
ÚAMK Petr Vomáčka.  

Ve Slovinsku se zase dostavuje úsek dálnice A4 z Ptuje 
až na hraniční přechod Macelj, i tam musí řidiči počítat 

http://www.cspsd.cz/storage/files/novela_56_2001.pdf
http://www.cspsd.cz/storage/files/novela_56_2001.pdf
http://www.olomouc.eu/magistrat/telefonni-seznam/ivan.rastak
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Od ledna se zvýší důchody na průměrných  
11 750 korun. 
Všechny druhy důchodů vyplácené z českého důchodo-

vého pojištění, které byly přiznány 
před lednem 2017, se zvýší. Ve stře-
du to oznámila Česká správa sociál-
ního zabezpečení (ČSSZ). Zvýšení 
proběhne automaticky a není třeba  
o ně žádat. Průměrný důchod se 

zvýší o 309 korun na 11 750. 

Pobírá-li důchodce průměrný starobní důchod 11 441 korun, 
tvoří ho základní výměra 2 440 korun a procentní výměra  
9 001 korun. Od lednové splátky důchodu se základní vý-
měra zvýší o 110 korun na 2 550 korun, procentní výměra 
se zvýší o 2,2 procenta, tedy o 199 korun. 

„Všichni klienti, kterým ČSSZ vyplácí důchod, obdrží pí-
semné oznámení o jeho zvýšení. Všem příjemcům důchodu, 
bez ohledu na to, zda je jim důchod vyplácen v hotovosti 
prostřednictvím České pošty nebo bezhotovostně na účet, 
zašle ČSSZ oznámení běžnou listovní zásilkou na jejich 
adresu evidovanou v ČSSZ,“ uvedl ústřední ředitel ČSSZ 
Jiří Biskup. 

Zvyšují se všechny důchody 
Zvýšení základní výměry o 110 korun a procentní sazby  
o 2,2 procenta platí pro všechny důchodce. Týká se tedy  
i předčasných starobních, invalidních, vdovských, vdovec-
kých i sirotčích důchodů. 

Zvýšení se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přizná-
ny podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle 
mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. I v tomto 
případě se procentní výměra důchodu zvýší o 2,2 procenta. 
Základní výměra dílčího důchodu se však zvýší o poměrnou 
část ze 110 korun, která odpovídá poměru české doby vůči 
celkově získané době pojištění. Zvyšuje se i minimální výše 
příplatku k důchodu, která bude od ledna činit 282 korun. 
Zdroj: //novinky.cz Foto://finance.idnes.cz 

Kolik peněz dostávají praktičtí lékaři od  
zdravotní pojišťovny jako kapitační platbu za 
jednoho pacienta?  
Dokončení ze str. 1 
roční úhrady až o 30 %. Kromě toho je dorovnávána kapi-
tační platba lékařům, kteří mají vzhledem ke geografickým 
podmínkám o alespoň 30 % menší počet registrovaných 
pacientů, než je celostátní průměr. 

Praktičtí lékaři odměňovaní kombinovanou kapitačně-
výkonovou platbou vykazují pojišťovně k úhradě jen ty 
zdravotní výkony, které nejsou zahrnuté do kapitační plat-
by. Vykazují i výkony, které sice do kapitace zahrnuté jsou, 
ale lékař je provedl u pojištěnců, kteří u něj nejsou registro-
vaní. Bodová hodnota jednotlivých výkonů je stanovena v 
seznamu zdravotních výkonů (což je vyhláška MZ ČR) 
a hodnota bodu je dána výše zmíněnou úhradovou vyhláš-
kou. 
Mgr. Oldřich Tichý 
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí 

Důchody a mýty: Kolik musí být odpracova-
ných let a co vše se započítává? 
„Zkušenosti pracovníků České správy sociálního zabez-
pečení (ČSSZ) a okresních správ sociálního zabezpečení 
(OSSZ) ukazují, že lidé mají o důchodech nízké povědo-
mí a stále mezi nimi přetrvává řada nejasností, mylných 
představ a informací zažitých z minulosti. Mnohé sku-
tečnosti související s důchodem nebo jeho výpočtem jsou  

se zdržením. Už tradičně pak bývají zácpy také okolo chor-
vatské metropole Záhřebu.  

Petr Vomáčka také upozorňoval, že je ideální na dovolenou 
vyrazit už v pátek ráno, případně ve čtvrtek či v neděli. 
„Rozhodně nelze doporučit sobotu, když už - tak až v odpo-

ledních hodinách.“ Kritické pro cesty 
budou hlavně soboty v červenci i srpnu. 
Vůbec nejhorší dobou má být období 
víkend na přelomu července a srpna (28.
–30. 7), kdy začínají prázdniny ve velké 

části Německa. 

Letošní novinky při cestách autem do zahraničí 
Vedle dopravních uzavírek mohou při cestě na dovolenou 
znamenat další zdržení i hraniční kontroly, které byly ne-

dávno zavedeny mezi Chorvatskem  
a Slovinskem. V minulých měsících 
tam byly i několikahodinové fronty, 
pak se od kontrol částečně upustilo. 
„Na slovinsko-chorvatských hrani-
cích jsou kontroly namátkové, dle 

toho, jak daný policista vyhodnotí situaci,“ vysvětloval ve 
Studiu 6 Petr Vomáčka.  
  
Kontroly jsou ale i mezi Rakouskem a Maďarskem či mezi 
Rakouskem a Německem: „Mezi Rakouskem a Maďarskem 
na menších hraničních přechodech jsou kontroly důkladné, 
od každého řidiče i člena posádky chtějí celníci doklad,“ 
upozorňuje mluvčí ÚAMK. 

V Rakousku přibude úsekových měření 
V letošním roce se mění značení pohonných hmot na čerpa-

cích stanicích. Nafta bude postup-
ně nově označována písmenem B  
a číslem ve čtverci. Benzin bude  
v kroužku a bude mít označení E. 
Alternativní a ekologická paliva 
budou mít svoji zkratku v koso-

čtverci. To vše má pomoci zjednodušit orientaci řidičů na 
čerpacích stanicích v zahraničí. 

Na čerpacích stanicích se mění označení pohonných hmot 
Změny doznaly také dopravní předpisy a sankce v někte-
rých zemích. Třeba při jízdě přes Rakousko přibude úseko-
vých měření rychlosti. Radary navíc nově změří nejen rych-
lost, ale zaznamenají třeba i telefonování bez sady hands-
free. Zákaz řízení pak hrozí i za překročení povolené rych-
losti v některých speciálních zónách a kvůli špatnému tech-
nickému stavu mohou policisté odebrat registrační značky  
a vyměřit pokutu až pět tisíc eur . 

Naopak se zmírnilo nařízení ohledně reflexních vest: nově 
už ji musí mít povinně pouze řidič, pro ostatní členy posád-
ky je jen doporučená. 

Ústřední automotoklub představil letošní novinky na 
silnicích 
V Chorvatsku hrozí za nevyplnění formuláře o dopravní 
nehodě sankce 5000 kun, za neodebrání účtenky v obchodě 
pak 200 až 2000 kun. Za jízdu pod vlivem léků, nebo když 
je řidič unavený, zase může policie na několik dní zakázat 
jízdu.  

„Pokud někdo míří autem do Francie, tak v Paříži nebo  
v Lyonu musí mít řidiči ekologickou plaketu. Pro motorkáře 
jsou povinné rukavice nebo reflexní prvky na helmu,“ upo-
zorňuje na další změny Petr Vomáčka.  

Varuje také, že v některých zemích si řidiči v autě nezapálí 
cigaretu, pokud uvnitř vezou dítě: to je třeba příklad Itálie, 
Velké Británie či Kypru. 
Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2119299-mirite-
letos-na-dovolenou-autem-tady-jsou-nektere-zmeny-a-novinky 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2079372-kontroly-na-vnejsi-hranici-schengenu-i-pro-obcany-eu-zprisneni-plati-ode-dneska
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2079372-kontroly-na-vnejsi-hranici-schengenu-i-pro-obcany-eu-zprisneni-plati-ode-dneska
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2079372-kontroly-na-vnejsi-hranici-schengenu-i-pro-obcany-eu-zprisneni-plati-ode-dneska
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pojištění. Započítává se ale pouze v zákonem stanoveném 
rozsahu. Vždy se doba vedení v evidenci uchazečů 
o zaměstnání započítává, je-li vyplácena podpora 
v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a také 
doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje, 
avšak osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání pří-
sluší odstupné, odbytné nebo odchodné. Doba vedení 
v evidenci úřadu práce, po kterou podpora není vyplácena, 
se započítává v rozsahu nejvýše tří let; tato doba tří let se 
zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod. Z doby 
získané před dosažením 55 let věku lze započítat pouze 
jeden rok. 

6. Důchod musí ve stáří dostat každý 
Není tomu tak. Dvěma základními podmínkami, které je 
třeba splnit, aby vznikl nárok na starobní důchod, je dosa-
žení zákonem stanoveného důchodového věku a získání 
potřebné doby pojištění. Riziko, že člověk „nedosáhne“ na 
starobní důchod, hrozí zejména při dlouhodobé nezaměst-
nanosti nebo takových formách práce, které nelze pro dů-
chod započítat. Příčinou nesplnění podmínek pro důchod 
může být i doba strávená ve výkonu trestu, pokud odsouze-
ný nebyl zařazen do práce, či pobyt nebo činnost ve státě, 
s nímž ČR nemá smlouvu o sociálním zabezpečení. Nespl-
nění podmínky potřebné doby pojištění nelze prominout. Je 
však možné si dobu, která do získání potřebného počtu let 
chybí, dopracovat. Důchod pak může být přiznán ode dne, 
kterým byla doba pojištění dodatečně získána. 
Zdroj: MoneyMAG.cz 

Dluhoví kostlivci potápějí dědice.  
Pomůže zaklínadlo. 

Skryté dluhy zemřelých potápějí čím dál 
tím více dědiců. Ti tak v exekučních draž-
bách nepřicházejí jen o to, co po příbuz-
ném zbylo, ale i o svůj majetek. 

Ilustrační snímek 
FOTO: Profimedia.cz 

Mnohdy totiž věřitelé začnou nárokovat zaplacení dluhů po 
zemřelém dlouho po pozůstalostním řízení, v němž měli  
pozůstalí ještě možnost dědictví jako celek odmítnout. 

Pokud ho však dědicové přijmou, tak pak již ovšem ručí za 
dluhy zemřelého nejen tím, co zdědili, ale i svým majet-
kem. Lze tomu předejít jednou právnickou větou, jenže 
mnoho lidí to netuší. 

Uplatňuji výhradu soupisu majetku 
Zjistit všechny často nabobtnalé závazky zemřelého během 
řízení o dědictví, a hlavně kdo má před kým z věřitelů 
přednost, není v reálných možnostech notáře ani nikoho 
jiného. Nějaká centrální, oficiální databáze všech dluhů 
a dlužníků nejen za půjčky, ale i například za energie nee-
xistuje, jak si někteří myslí. 
Místo pozdravu ve dveřích u notáře by měl každý dědic 
říci: Uplatňuji výhradu soupisu majetku Roman Fiala, 
soudce Nejvyššího soudu 

Existuje sice úvěrový registr klientských informací ban-
kovních a nebankovních úvěrových společností CRIF 
a sdružení dodavatelů Solus, ale ani ty o všech neuhraze-
ných kostlivcích nevědí. 

A tak každý, kdo dědí, by u notáře, když si není jist, zda 
náhodou zemřelý neměl někde nějaké finanční škraloupy, 
měl rovnou říci právnické zaklínadlo: „Uplatňuji výhradu 
soupisu majetku.“ A to i v tom případě, kdy laik nemusí 
hned přesně této formulaci rozumět. A i když ještě žádný 
soupis notář neprovedl, tak je již třeba uplatnit vůči němu 
výhradu. Předem, preventivně. Funguje to jako ochrana 
vlastního majetku a peněz, aby nebyly zasaženy případnou  

poměrně komplikované, proto ČSSZ některé z nich 
vysvětlí. 

1. Léta odpracovaná před rokem 1986 se do důchodu 
nepočítají  
Není to tak. Je ale třeba rozlišit dva odlišné faktory – 
dobu pojištění/zaměstnání a výdělky. Pro nárok na dů-
chod a jeho výši se započítávají doby pojištění 
(zpravidla zaměstnání či podnikání) získané od ukonče-
ní povinné školní docházky. Na délce doby pojištění 
pak závisí procentní výměra důchodu. Ta se počítá 
z osobního vyměřovacího základu – zjednodušeně řeče-
no z průměru výdělků v tzv. rozhodném období. Roz-
hodné období jsou tedy roky, za které se zjišťují výděl-
ky pro výpočet důchodu. Začíná kalendářním rokem po 
roce, v němž člověk dosáhl 18 let a končí rokem, který 
předchází roku přiznání důchodu. Do rozhodného obdo-
bí se podle zákona o důchodovém pojištění nezahrnují 
roky před rokem 1986. Výši důchodu tedy neovlivní 
výdělky získané před rokem 1986, doba pojištění získa-
ná před tím rokem však ano. 

2. I když mám málo let pojištění a nízké výdělky, 
musím dostat důchod alespoň ve výši životního mini-
ma 
Minimální důchod a životní minimum není totéž. Mini-
mální výše procentní výměry důchodu je stanovena 
zákonem o důchodovém pojištění. K ní náleží základní 

výměra důchodu. Důchod  
v minimální výši může být 
přiznán v případech, kdy 
sice lidé splní podmínku 
potřené doby pojištění, ale 
v rozhodném období nema-
jí buď téměř žádné, nebo 

velmi nízké příjmy a důchod jim jednoduše řečeno 
„není z čeho vypočítat“. 

3. Veškeré doby, které mi chybí, si můžu dobrovolně 
doplatit 
To bohužel není možné. Dobrovolné důchodové pojiště-
ní sice existuje, ale nelze ho použít univerzálně ve všech 
situacích. Zákon stanoví, z jakých důvodů je možné se 
k dobrovolnému důchodovému pojištění přihlásit a za 
jakou dobu zpětně od podání přihlášky ho lze u každého 
z uvedených důvodů doplatit. Přihlásit se k němu lze 
i bez uvedení důvodů, v tomto případě je však doplacení 
možné jen jeden rok zpětně před podáním přihlášky. 
Nelze jím tedy pokrýt různé „mezery“ a doby „bez po-
jištění“, které má člověk v minulosti. 

4. Práce na dohodu se do počtu let pro nárok na dů-
chod počítá 
 Některá ano, některá ne. Je rozdíl mezi dohodou 
o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce. Doho-
da o pracovní činnosti zakládá účast na pojištění a do 
důchodu se započítává, pokud nešlo o tzv. zaměstnání 
malého rozsahu, tj. pokud byl sjednán měsíční příjem 
alespoň 2 500 Kč. Činnost vykonávanou na základě 
dohody o provedení práce do 31. 12. 2011 není možné 
pro důchod započítat vůbec, od 1. 1. 2012 lze započítat 
ty měsíce, ve kterých zaměstnanec dosáhl z dohody 
příjmu vyššího než 10 000 Kč. Zaměstnávání vykonáva-
né na zkrácený úvazek se do počtu let pro nárok na dů-
chod započítává, je-li z příjmu odváděno pojistné. 

5. Být před důchodem evidovaný na úřadu práce je 
nevýhodné  
Evidence u úřadu práce má především za cíl pomoci 
nezaměstnaným lidem najít vhodné zaměstnání, zajistit 
rekvalifikaci a po určitou dobu bez práce poskytnout 
finanční podporu. Pro nárok na důchod a jeho výši se 
doba evidence u úřadu práce považuje za náhradní dobu  

http://www.profimedia.cz/
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dluhovou kalamitou z dědictví. Takové je zkrátka u nás  
pozůstalostní řízení. 

„Místo pozdravu hned ve dveřích u notáře by měl každý 
dědic říci: Uplatňuji výhradu soupisu majetku. Jinak za 
závazky zemřelého ručí neomezeně celým svým majetkem, 
tedy nejen do výše hodnoty dědictví. Je to zaklínadlo, kaž-
dému to říkám,“ vysvětlil Právu místopředseda Nejvyššího 
soudu a specialista na dědické právo Roman Fiala. 

Potvrdil, že v pozůstalostním řízení se ještě nemusí zdaleka 
zjistit, jaký všechen majetek a závazky po zemřelém ve 
skutečnosti zůstaly. „Pokud toto zaklínadlo neuplatníte, tak 
občanský zákoník jasně říká, že odpovídáte za dluhy ze-
mřelého celým svým majetkem,“ zdůraznil Fiala. 

Soudce vzpomíná na případ, kdy jistá paní vypravila po-
hřeb své tetě a měla pocit, že musí vše řádně a obratem 
vyřešit, tedy i dluhy tety. 
Předlužených pozůstalostí přibývá Vladimír Kremlík, práv-
ník 

„Získala po ní nemovitost, zaplatila dluhy, o nichž věděla, 
jenže pak se po dědickém řízení objevili ještě další, před-
nostní věřitelé. Najednou jim musela paní platit už ze své-
ho majetku. A od těch, kterým vlastně platit neměla, proto-
že se nejednalo o přednostní pohledávky, už peníze zpět 
nedostala. Dostala se sama do dramatické zadluženosti jen 
proto, že byla moc slušná. Pro dobrotu na žebrotu,“ shrnul 
Fiala. 

Pokud je podle něho patrné, už ze způsobu života zůstavi-
tele, že bude mít dluhy větší, než třeba činí hodnota bytu či 
chalupy, tak je bezpečnější dědictví odmítnout. Pak nastu-
pují do hry další dědici a i ti mohou dědictví také odmít-
nout. 

Pak dědictví připadne státu. Tomu se říká odúmrť. „Stát 
dluhy platí jen z toho, co se utrží z dražby případného ma-
jetku zůstavitele,“ dodal Fiala. Jenže odmítejte zdědit byt, 
dům či chalupu, když se zdá, že dluhy jsou menší nebo na 
první pohled třeba i žádné. 
V pozůstalostních řízeních se čím dál tím častěji promítají 
pohledávky i dluhy, konkurz vůči mrtvému dlužníkovi 
Ladislav Muzikář, soudce Městského soudu v Praze 

S tím, jak jsou statisíce lidí zadlužené, a často 
i u nebankovních subjektů, nebo neplatily nějaké služby, 
skryté riziko předluženého dědictví roste. O to více je důle-
žité vyřknout právě onu kouzelnou formu-
li „Uplatňuji výhradu soupisu majetku“. 

„Předlužených pozůstalostí přibývá,“ potvrdil na nedávné 
Stálé konferenci českého práva právník Vladimír Kremlík 
z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Právě do správy tohoto úřadu majetek v rámci odúmrtě 
spadá. Stačí se podívat na jeho stránky na to, co nabízí 
k prodeji, a je patrné, že v desítkách případů jde o pozemky 
či objekty bez větší hodnoty. Zarostlé, nepřístupné, 
v zastrčených lokalitách, na nichž nelze nic dělat, už vůbec 
ne stavět. Nebo jde o polorozpadlé domky s právním pro-
blémem, kdy například stojí na pozemku někoho jiného. 

Zdědit můžete naopak i pohledávku 
„V pozůstalostních řízeních se čím dál tím častěji promítají 
pohledávky i dluhy, konkurz vůči mrtvému dlužníkovi,“  
potvrdil na nedávné Stálé konferenci českého práva Ladi-
slav Muzikář, soudce Městského soudu v Praze, který je 
v pozůstalostních věcech odvolacím soudem. 

V jeho konstatování je tak naznačen i opačný úhel pohledu, 
totiž že člověk zdědí pohledávku. V takovém případě je 
třeba zjistit, zda není promlčená (obvykle po třech letech, 
v některých případech ale až po deseti), zda je například  

přihlášená alespoň do insolvenčního řízení, pokud na dluž-
níka už běží.  

A jestliže nikoliv, je třeba neprodleně si začít hlídat insol-
venční rejstřík, protože na její přihlášení má věřitel jen 
třicet dnů, od okamžiku podání návrhu na bankrot dlužní-
ka. A v neposlední řadě, zda má vůbec smysl pohledávku 
vymáhat. 
Jindřich Ginter, Právo 
Zdroj: https://www.novinky.cz/finance/438508-dluhovi-kostlivci
-potapeji-dedice-pomuze-zaklinadlo.html?source=FBS 

Schváleno: vyšší slevy na dani a více peněz pro 
rodiny s dětmi. 

Na první dítě nově dostanete vyšší sle-
vu. A pokud alespoň jeden z rodičů pra-
cuje, budete mít vyšší i přídavky. Pokud 
se vám narodí více dětí, dostanete více 
peněz. A v některém případě i zpětně. 

Veronika Doskočilová 

Více peněz pro rodiny s dětmi. Tak by se dal shrnout zákon 
č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, který je už schvá-
len a čeká jen na podpis prezidentem. Polepší si ale 
i studenti nad 26 let, ti budou za některých podmínek stále 
státní pojištěnci a pojistné za ně tak bude platit stát. 

Vyšší sleva na dani pro první dítě 
Slevu na dani na dítě můžete podle zákona o daních 
z příjmů uplatnit na dítě, které s vámi žije ve společné do-
mácnosti, je nezletilé nebo mladší 26 let a soustavně se 
připravuje na budoucí povolání, případně se kvůli svému 
zdravotními stavu připravovat nemůže. 

Musí jít o vaše dítě vlastní, osvojené, v náhradní péči, dítě 
druhého z manželů nebo vnouče, jehož rodiče nemají pří-
jmy, ze kterých by si slevu na dani mohli uplatnit. 

Výše této slevy se liší podle toho, na kolik dětí ji uplatňuje-
te. Změnou zákona o státní sociální podpoře se mění pouze 
výše slevy na dani na první dítě, a to takto: 

Výše slevy na 2. a další dítě zůstává beze změny. Tato 
změna bude navíc platit i zpětně, to znamená od 
1. ledna 2017. 

Přídavky na děti i pro „bohatší“ 
Změnou k lepšímu projdou i přídavky na děti. Doposud 

platilo, že přídavky na děti budou 
přiznány těm, kteří mají příjem do 
2,4násobku životního minima. Po-
kud jste tuto hranici překročili 
o setinu a váš příjem činil 
2,41 násobku životního minima, 
přídavky na děti vám byly odebrá-
ny.  

Ilustrační foto 

Reálně se tedy váš příjem snížil, ale bohužel jste nad limi-
tem a nárok vám zaniká. Nově ale bude hranice méně přís-
nější. Nárok na přídavky na děti budou mít domácnosti, 
které mají příjem do 2,7násobku životního minima. 

Dítě Ročně Měsíčně 

1. dítě 15 204 Kč  
(původně 13 404 Kč) 

1267 Kč  
(původně 1117 Kč) 

2. dítě 19 404 Kč 1617 Kč 

3. a každé 
další dítě 

24 204 Kč 2017 Kč 

https://www.mesec.cz/autori/veronika-doskocilova/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=83937
https://www.mesec.cz/danovy-portal/dan-z-prijmu/sleva-na-dani-dite/
https://www.mesec.cz/zakony/zakon-o-danich-z-prijmu/
https://www.mesec.cz/socialni-davky/statni-socialni-podpora/zivotni-minimum/
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Jaké je životní minimum v roce 2017, ukazuje tato tabul-
ka: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tyto údaje se nemění, změna zákona na ně nemá vliv  
a zůstávají stejné. Právě od těchto částek se však odvíjí to, 
jestli budete, nebo nebudete mít nárok na přídavky na 
děti. 
Pokud vám nárok na přídavky na děti vznikl, budou vám 
vyplaceny ve výši podle věku vašich dětí: 

Vyšší přídavky jen pracujícím 
Jakmile tento schválený zákon vyjde ve sbírce zákonů, 
dojde i ke zvýšení přídavků na děti. Nárok na zvýšené 
přídavky máte v případě, že alespoň jeden z rodičů pracu-
je a má příjem. V takové situaci se vám příspěvky zvyšují 
o 300 Kč: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zvýšené příspěvky se týkají osob, které mají příjem: 

 alespoň ve výši částky životního minima jednotliv-
ce, podle § 5 odst. 1 písm. a) bodu 2, 

 z dávek nemocenského pojištění, 

 z dávek důchodového pojištění, 

 z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekva-
lifikaci, 

 z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku 

 z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po  
´           vyčerpání peněžité pomoci v mateřství. 

Pokud však oba rodiče nepracují, nárok na přídavky sice 
mají, ale pouze v základní verzi. 

Vyšší rodičovský příspěvek pro vícerčata 
Nárok na rodičovský příspěvek máte v případě, že po celý 
kalendářní měsíc pečujete osobně, celodenně a řádně o: 

 dítě do 4 let věku, 

 dítě do 10 let věku, pokud je dlouhodobě zdravot-
ně postižené. 

Pokud splníte alespoň jednu z podmínek, vznikl vám ná-
rok. Nesledují se tu příjmy, ale po dobu výdělečné čin-
nosti musíte zajistit péči o dítě jinou, zletilou osobou. 
Maximální měsíční výše vašeho rodičovského příspěvku 
se pak stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: 

 Pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího 
základu je nižších nebo rovno 7600 Kč, rodičov-
ský příspěvek může činit maximálně 7600 Kč mě-
síčně. 

 Pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího 
základu převyšuje 7600 Kč, je výše rodičovského 
příspěvku omezena touto částkou, maximálně však 
výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč 
měsíčně. 

 Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vymě-
řovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek 
v pevných měsíčních částkách 7600 Kč do konce 
9. měsíce věku a následně ve výši 3800 Kč měsíč-
ně do 4 let věku dítěte. 

Jestliže je možné stanovit vyměřovací základ u obou rodi-
čů, vychází se z vyššího z obou vyměřovacích základů. 
Po vzniku nároku následně čerpáte rodičovský příspěvek 
do vyčerpání částky 220 000 Kč, nejdéle však do 4 let 
věku dítěte. 

Novinkou je ale zvýšení tohoto příspěvku pro rodiče, kte-
rým se narodila dvojčata či vícerčata. V případě naroze-
ných dvojčat a vícerčat je maximální výše část-
ky 330 000 Kč. 

Vzniká vám nárok na doplacení? 
Pokud jste rodiči vícerčat a již jste vyčerpali částku 
220 000 Kč, máte možná nárok na doplacení 
110 000 Kč, a to právě do výše 330 000 Kč. Musíte však 
splnit podmínku, že pečujete alespoň o 2 děti narozené 
současně, a to ve věku do 4 let. Pak vám od 1. ledna 
2018 vznikne nárok na rodičovský příspěvek ve výši 
110 000 Kč. 

Přiznání tohoto příspěvku a zvýšení částky se ale nepro-
vádí automaticky. Musíte si o něj sami aktivně zažádat. 

Čl. II. 
Při stanovení nároku na rodičovský příspěvek a jeho výši 
podle § 30 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se přihlíží 
k částce rodičovského příspěvku vyplacené při péči o více 
dětí narozených současně za dobu přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona. Pokud již došlo k zániku nároku 
na rodičovský příspěvek z důvodu vyčerpání částky 
220 000 Kč a rodič nadále pečuje alespoň o 2 děti naroze-
né současně ve věku do 4 let, vzniká mu ode dne 1. ledna 
2018 nárok na rodičovský příspěvek ve výši 110 000 Kč. 
Přiznání nároku na rodičovský příspěvek i zvýšení dosa-
vadní částky se provede na žádost. 

Státní pojištěnci i nad 26 let 
Dosud platilo, že pokud studujete prezenčně vysokou 
školu v České republice, platí za vás pojistné stát. Má to 
ovšem své hranice, a pokud nestihnete dostudovat do 
26 let věku, musíte si za sebe bohužel zdravotní pojištění 
platit sami. 

To se ale změní. Nově platí, že za vás v určitých přípa-
dech: 

Pro jednotlivce 3410 

Pro první dospělou osobu 
v domácnosti 

3140 

Pro druhou a další dospělou 
osobu v domácnosti 

2830 

Pro nezaopatřené dítě ve věku   

  do 6 let 1740 

  6 až 15 let 2140 

  15 až 26 let (nezaopatřené) 2450 

Dítě Výše přídavku 

Do 6 let 800 Kč 

Od 6 let do 15 let 910 Kč 

Od 15 let do 26 let 1000 Kč 

Dítě Výše přídavku 

Do 6 let 500 Kč 

Od 6 let do 15 let 610 Kč 

Od 15 let do 
26 let 

700 Kč 

https://www.mesec.cz/zakony/zakon-o-duchodovem-pojisteni/f1628052/#p5
https://www.mesec.cz/socialni-davky/statni-socialni-podpora/rodicovsky-prispevek/
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  studujete v doktorském programu, 

 studujete v tomto programu prvně, 

 doktorský program je uskutečňován vysokou školou 
v České republice, 

 studujete ve standardní době v prezenční formě stu-
dia, 

 nejste zaměstnanec ani osoba samostatně výdělečně 
činná. 

V takovém případě můžete bez obav studovat, a pokud ne-
stihnete do 26 let věku řádně dostudovat, nic se pro vás 
nemění a pojistné za vás dále platí stát. 
Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/schvaleno-vyssi-slevy-na-dani
-a-vice-penez-pro-rodiny-s-detmi/ 

Zákonem č. 98/2017 Sb. došlo ke změně zákona  
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nou-
zi, ve znění pozdějších předpisů, a záko-
na č. 117/1995 Sb., o státní sociální pod-
poře, ve znění pozdějších předpisů.  
Uvedený zákon nabyl účinnosti ke dni  
1. 6. 2017.  
Změna se týká především otázky doplat-
ku na bydlení.                         Redakce 

Ilustrační foto 

111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi. 
HLAVA II 

DOPLATEK NA BYDLENÍ 
§ 33 

Podmínky nároku na doplatek na bydlení 
(1) Nárok na doplatek na bydlení má vlastník bytu, který jej 
užívá, nebo jiná osoba, která užívá byt na základě smlouvy, 
rozhodnutí, nebo jiného právního titulu, jestliže by po úhra-
dě odůvodněných nákladů na bydlení snížených o příspěvek 
na bydlení podle jiného právního předpisu byl 
a) příjem vlastníka bytu nebo jiné osoby, která užívá byt, 
zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí nižší než částka 
živobytí osoby (§ 24), nebo 
b) příjem společně posuzovaných osob zvýšený o vyplace-
ný příspěvek na živobytí nižší než částka živobytí společně 
posuzovaných osob (§ 24); 
právní titul k užívání bytu je přitom nezbyt-
né prokázat písemným dokladem, přičemž předložení čest-
ného prohlášení k tomuto účelu nestačí. 
(2) Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání 
nároku na příspěvek na živobytí. Doplatek na bydlení lze 
přiznat s přihlédnutím k jejím celkovým sociálním a majet-
kovým poměrům také osobě, které příspěvek na živobytí 
nebyl přiznán z důvodu, že příjem osoby a společně posuzo-
vaných osob přesáhl částku živobytí osoby a společně posu-
zovaných osob, ale nepřesáhl 1,3násobek částky živobytí 
osoby a společně posuzovaných osob. 

(3) Nárok na doplatek na bydlení nevznikne, pokud osoba 
bez vážného důvodu odmítne možnost přiměřeného bydle-
ní, které je povinna si aktivně hledat; za tímto účelem je 
osoba také povinna o pomoc při získání takovéhoto bydlení 
požádat obec, ve které má trvalý pobyt či ve které se skuteč-
ně zdržuje. Obec je povinna žádost posoudit. Pokud osobě, 
která ji o pomoc při získání přiměřeného bydlení požádala, 
nabídka takového bydlení ze strany obce nebyla učiněna, 
vydá jí obec písemné doporučení dalšího postupu. Pokud 
nabídka přiměřeného bydlení nebyla osobou akceptována, 
sdělí to obec příslušnému orgánu pomoci v hmotné nouzi. 
Ustanovení vět první a druhé se nepoužijí u osoby, které byl 
poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku podle jiného 
právního předpisu, ze kterého byla financována úprava  

bytu, a u osoby obývající byt zvláštního určení, jestliže její 
(zdravotní stav zvláštní úpravu tohoto bytu vyžaduje. 

4) Za vlastníka bytu se považuje i manžel, který užívá byt 
na základě práva bydlení odvozeného od vlastnického práva 
druhého manžela, pokud nárok na doplatek na bydlení neu-
platňuje manžel jako vlastník bytu. Za nájemce bytu se po-
važují oba manželé, mají-li k bytu společné nájemní právo. 
Za dobu trvání nájemního vztahu se považuje i doba od 
zániku členství v bytovém družstvu do uplynutí lhůty k vy-
klizení bytu, doba od smrti nájemce služebního bytu nebo 
bytu zvláštního určení do uplynutí lhůty k vyklizení tohoto 
bytu a doba od trvalého opuštění služebního bytu nebo bytu 
zvláštního určení jeho nájemcem do uplynutí lhůty k vykli-
zení tohoto bytu. 

(5) Nárok na doplatek na bydlení má také osoba užívající 
nemovitost po dobu probíhajícího dědického řízení k této 
nemovitosti, pokud se zůstavitelem, který byl vlastníkem 
nemovitosti, žila ve společné domácnosti k datu jeho úmrtí 
a byla s ním společně posuzovanou osobou. 

(6) V případech hodných zvláštního zřetele může orgán 
pomoci v hmotné nouzi určit s využitím informace pověře-
ného obecního úřadu nebo újezdního úřadu podle § 35a 
odst. 1, že za vlastníka nebo jinou osobu užívající byt pova-
žuje i vlastníka nebo osobu užívající na základě smlouvy, 
rozhodnutí, nebo jiného právního titulu, za účelem bydlení 
jiný než obytný prostor, za předpokladu, že uvedený prostor 
splňuje standardy kvality bydlení podle § 33b odst. 1. Dále 
může v případech hodných zvláštního zřetele orgán pomoci 
v hmotné nouzi s využitím informace pověřeného obecního 
úřadu nebo újezdního úřadu podle § 35a odst. 1 určit, že za 
osobu užívající byt považuje i osobu užívající na základě 
smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu za účelem 
bydlení ubytovací zařízení podle § 33a odst. 3 v případě 
doporučení obce, na jejímž katastrálním území se ubytovací 
zařízení nachází, vydaného podle § 33 odst. 3. Za případ 
hodný zvláštního zřetele se považuje vždy osoba ubytovaná 
v domově pro seniory, domově pro osoby se zdravotním 
postižením, domově se zvláštním režimem, chráněném byd-
lení, domě na půl cesty, terapeutické komunitě, zdravotnic-
kém zařízení lůžkové péče nebo v azylovém domě podle 
zákona o sociálních službách); ustanovení § 8 odst. 3 až 
5 a § 33b se v tomto případě nepoužijí. Pro prokázání práv-
ního titulu k užívání prostorů uvedených ve větách první až 
třetí se použije odstavec 1 obdobně. 

(7) Nárok na doplatek na bydlení má bez splnění podmínek 
uvedených v odstavcích 1 až 3 nezletilé nezaopatřené dítě, 
které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti 
nebo mládež, nebo které žije v náhradní rodinné péči, a to 
za podmínky, že na něj přešlo vlastnictví nebo nájem bytu  
a dítě nemá dostatečný příjem nebo majetek k úhradě odů-
vodněných nákladů na bydlení. 

(8) Splňuje-li podmínky nároku na doplatek na bydlení více 
osob, náleží doplatek na bydlení jen jednou v rámci jednoho 
okruhu společně posuzovaných osob, a to osobě určené na 
základě dohody těchto osob. Nedohodnou-li se tyto osoby, 
určí orgán pomoci v hmotné nouzi, které z těchto osob se 
doplatek na bydlení přizná. 

(9) Nárok na doplatek na bydlení nevznikne, pokud se byt, 
jiný než obytný prostor podle odstavce 6 věty první nebo 
ubytovací zařízení nachází v oblasti se zvýšeným výskytem 
sociálně nežádoucích jevů vyhlášené opatřením obecné 
povahy podle § 33d. Ustanovení věty první se nepoužije na 
případy, kdy vlastnické právo nebo právo na užívání bytu, 
jiného než obytného prostoru podle odstavce 6 věty první 
nebo ubytovacího zařízení vzniklo před vydáním opatření 
obecné povahy podle § 33d. 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f3012141
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f3012141
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f6025851
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f6025851
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-socialnich-sluzbach/uplne/
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f5390514
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-socialnich-sluzbach/uplne/
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f3011953
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f5390522
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f3011953
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f5390522
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f3012223
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f6025823
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 § 33a 

Byt, jiný než obytný prostor a ubytovací zařízení 

(1) Bytem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor míst-
ností nebo samostatná obytná místnost, které svým stavebně 
technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky 
na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny pod-
le stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt. 

2) Jiným než obytným prostorem se pro účely tohoto záko-
na rozumí prostor, který je na základě smlouvy, rozhodnutí 
nebo jiného právního titulu určen pro bydlení, a který záro-
veň splňuje standardy kvality bydlení podle § 33b odst. 
1. Pro prokázání právního titulu k užívání jiného než obyt-
ného prostoru uvedeného ve větě první se použije § 33 odst. 
1 obdobně. 

(3) Ubytovacím zařízením se pro účely tohoto zákona rozu-
mí ubytovací zařízení splňující podmínky uvedené v  
§ 21a zákona o ochraně veřejného zdraví, jestliže je ubyto-
vání v těchto zařízeních poskytováno na dobu delší než dva 
měsíce v období šesti měsíců po sobě jdoucích. Pokud je 
ubytování poskytováno v ubytovacích zařízeních podle věty 
první, odstavec 2 a § 33b se v tomto případě nepoužijí. 

(4) Za byt se pro účely tohoto zákona považuje též soubor 
místností, které tvoří stavbu pro individuální či rodinnou 
rekreaci, nebo samostatná místnost, která tvoří stavbu pro 
individuální či rodinnou rekreaci, pokud jsou tyto stavby 
užívány vlastníkem k trvalému bydlení a pokud splňují 
standardy kvality bydlení podle § 33b odst. 1. 

(5) V případech hodných zvláštního zřetele lze s využitím 
informace pověřeného obecního úřadu nebo újezdního úřa-
du podle § 35a odst. 1 pro účely tohoto zákona za byt pova-
žovat i část bytu, pokud byt splňuje podmínky podle odstav-
ce 1. Pokud v tomto bytě žije více osob, které se pro tyto 
účely společně neposuzují, určuje se výše odůvodněných 
nákladů na bydlení za celý byt, a je-li na tento byt těmto 
osobám poskytován příspěvek na bydlení podle zákona  
o státní sociální podpoře, odečte se tento příspěvek od odů-
vodněných nákladů na bydlení za celý byt, a dále se postu-
puje podle § 8. Odečte-li se příspěvek na bydlení postupem 
uvedeným ve větě druhé, platí, že pro účely zjišťování náro-
ku na doplatek na bydlení a jeho výše se tento příspěvek již 
znovu neodečítá. 

§ 33b 
Standardy kvality bydlení jiného než obytného prostoru, 

stavby pro individuální či rodinnou rekreaci a jejich 
kontrola 

(1) Jiný než obytný prostor nebo stavba pro individuální či 
rodinnou rekreaci musí mít pro účely poskytnutí doplatku 
na bydlení podle tohoto zákona povahu samostatně vymeze-
ného uzamykatelného prostoru s minimálně jednou pobyto-
vou místností, který svou polohou, velikostí a stavebním 
uspořádáním splňuje dále uvedené požadavky k tomu, aby 
se v něm zdržovaly a bydlely osoby, a neomezený přístup k 
pitné vodě. Pro vymezení jiného než obytného prostoru se 
použijí § 3 písm. i), § 8, § 10 odst. 5 a 6, § 11, § 38, § 44 
odst. 1 písm. a) a § 44 odst. 1 věta druhá vyhlášky o tech-
nických požadavcích na stavby, ve znění účinném ke dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona, přiměřeně. Pro vymezení 
stavby pro individuální či rodinnou rekreaci se použijí § 3 
písm. i), § 8, § 11, § 38 a § 40 odst. 2 vyhlášky o technic-
kých požadavcích na stavby, ve znění účinném ke dni naby-
tí účinnosti tohoto zákona, přiměřeně s tím, že tato stavba 
musí mít záchod. 

(2) Kontrolu, zda jiný než obytný prostor nebo stavba pro 
individuální či rodinnou rekreaci splňuje požadavky uvede-
né v odstavci 1, provádí pro účely tohoto zákona na žádost 

 orgánu pomoci v hmotné nouzi obecný stavební úřad. 

(3) Při provádění kontroly podle odstavce 2 se postupuje 
podle ustanovení zákona o kontrole. 

§ 33c 
Podmínky pro posouzení případů hodných zvláštního 

zřetele 

(1) Za případ hodný zvláštního zřetele podle § 33 odst. 6 
věty první či druhé nebo podle § 33a odst. 5 nelze považo-
vat situaci, kdy osoba, popřípadě osoby s ní společně posu-
zované, 
a) bez vážných důvodů opustily předchozí bydlení v bytě 
podle § 33a odst. 1, 
b) nejsou s obcí, v níž mají skutečný pobyt, popřípadě  
s místem, které je z této obce běžně dostupné, spjaty, 

c) jsou s obcí, v níž mají skutečný pobyt, popřípadě s mís-
tem, které je z této obce běžně dostupné, spjaty a zároveň 
pro ně v uvedené obci nebo v uvedeném místě je dostupné 
jiné přiměřené bydlení. 

(2) Při hodnocení plnění podmínky sepětí osoby s obcí se 
posuzuje zejména, 
a) zda osoba v uvedené obci vykonává výdělečnou činnost, 
a to s výjimkou osoby, která je uvedena v § 3 odst. 1 písm. 
a) bodech 1 až 10, 

b) zda je osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání  
u krajské pobočky Úřadu práce, v jejímž územním obvodu 
se zdržuje, a plní povinnosti uchazeče o zaměstnání na kon-
taktním pracovišti této krajské pobočky Úřadu práce, v je-
hož obvodu je uvedená obec, a to s výjimkou osoby, která 
je uvedena v § 3 odst. 1 písm. a) bodech 1 až 10, 

c) zda osoba v této obci žije s rodinou, 

d) zda osoba v této obci má nezaopatřené děti, které zde 
plní povinnou školní docházku nebo se zde soustavně při-
pravují na budoucí povolání, 

e) zda osoba v této obci pobývá ze zdravotních důvodů, 
nebo 

f) zda popřípadě existují jiné významné důvody, neuvedené 
v písmenech a) až e), které osobu k obci váží. 

(3) Při hodnocení plnění podmínky dostupnosti jiného při-
měřeného bydlení se zjišťuje, zda je v obci pro tuto osobu 
dostupné jiné přiměřené bydlení v bytě podle § 33a odst. 1, 
popřípadě v pobytovém zařízení sociálních služeb, a zjišťu-
je se též, zda u osoby není předpoklad dostupné bydlení 
jinak získat a udržet, i když si jej aktivně hledá. 

§ 33d 
Oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů 

(1) Obec, na jejímž území se nacházejí místa, ve kterých se 
ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevy, může 
požádat pověřený obecní úřad, v jehož územním obvodu se 
tato místa nacházejí, o vydání opatření obecné povahy, jímž 
se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežá-
doucích jevů (dále jen „opatření obecné povahy“). Žádost 
musí obsahovat: 

a) identifikaci míst, ve kterých se ve zvýšené míře vyskytují 
sociálně nežádoucí jevy, a 

b) odůvodnění, v čem je spatřován zvýšený výskyt sociálně 
nežádoucích jevů; za sociálně nežádoucí jevy se považuje 
zejména porušování veřejného pořádku, nepříznivé vlivy 
působící na děti, výskyt osob pod vlivem návykových látek 
apod. 

(2) Pověřený obecní úřad na základě žádosti podle odstavce 

1 připraví návrh opatření obecné povahy. Pověřený obecní 
úřad projedná návrh opatření obecné povahy s Policií České  

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f5390524
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f3012223
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-258-2000-sb-o-ochrane-verejneho-zdravi/uplne/#f2067181
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-258-2000-sb-o-ochrane-verejneho-zdravi/uplne/
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f6025851
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-117-1995-sb-zakon-o-statni-socialni-podpore/uplne/
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f3011948
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f3012320
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f3011948
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f3011979
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f5390524
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f5390517
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f4436638
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f4436638
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f6025816
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f5390517
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f6025825
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f6025825
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republiky, má-li být opatření obecné povahy vydáno z důvodu 
zvýšeného výskytu narušování veřejného pořádku,  
s obecním úřadem obce s rozšířenou působností jako orgánem 
sociálně-právní ochrany dětí, má-li být opatření obecné pova-
hy vydáno z důvodu zvýšeného výskytu nepříznivých vlivů 
působících na děti. 

(3) Námitky proti návrhu opatření obecné povahy mohou po-
dat pouze vlastníci nemovitostí, které se nacházejí v oblasti 
uvedené v návrhu opatření obecné povahy. 

(4) Neshledá-li pověřený obecní úřad na základě vlastního 
posouzení, s přihlédnutím k výsledkům projednání s dotčený-
mi orgány, doručeným připomínkám a námitkám, že se v mís-
tech uvedených v návrhu opatření obecné povahy ve zvýšené 
míře sociálně nežádoucí jevy nevyskytují, vydá opatření 
obecné povahy. 

(5) Pověřený obecní úřad zruší opatření obecné povahy, požá-
dá-li o to obec, jež podala žádost na jeho vydání. 

(6) Žádosti podle odstavců 1 a 5 podává obec v samostatné 
působnosti. 

§ 34 
Odůvodněné náklady na bydlení 

Do odůvodněných nákladů na bydlení se započítávají 

a) nájemné, popřípadě obdobné náklady spojené s vlastnickou 
nebo družstevní formou bydlení nebo obdobné náklady při 
užívání bytu v jiné než nájemní, družstevní nebo vlastnické 
formě bydlení; nájemným nebo obdobnými náklady při užívá-
ní bytu v jiné než nájemní, družstevní nebo vlastnické formě 
bydlení se rozumí nájemné hrazené v nájemních bytech, a to 
až do výše, která je v místě obvyklá; obdobnými náklady spo-
jenými s vlastnickou nebo družstevní formou bydlení se rozu-
mí výše prokazatelných nákladů, maximálně však do výše 
nákladů uvedených v zákoně o státní sociální podpoře), 

b) pravidelné úhrady za služby spojené s užíváním bytu, ma-
ximálně však do výše, která je v místě obvyklá; úhradou slu-
žeb bezprostředně spojených s užíváním bytu se rozumí úhra-
da za ústřední (dálkové) vytápění a za dodávku teplé vody, za 
úklid společných prostor v domě, za užívání výtahu, za do-
dávku vody z vodovodů a vodáren, za odvádění odpadních 
vod kanalizacemi, za osvětlení společných prostor v domě, za 
odvoz tuhého komunálního odpadu, za vybavení bytu společ-
nou televizní a rozhlasovou anténou, popřípadě další prokaza-
telné a nezbytné služby související s bydlením, 

c) úhrada prokazatelné nezbytné spotřeby energií; úhradou 
prokazatelné nezbytné spotřeby energií se rozumí úhrada do-
dávky a spotřeby elektrické energie, plynu, případně výdaje 
na další druhy paliv, a to ve výši, která je v místě obvyklá; 
výše úhrady za prokazatelnou nezbytnou spotřebu energií se 
stanoví jako průměrná cena za dodávku energií pro bytovou 
jednotku určité velikosti podle sdělení příslušných dodavatelů 
těchto energií, nejvýše však ve výši skutečných úhrad; v odů-
vodněných případech lze navýšit takto zjištěné částky až o 10 
%; za odůvodněný případ se považuje zejména dlouhodobý 
nepříznivý zdravotní stav, 

d) v případech hodných zvláštního zřetele při užívání jiného 
než obytného prostoru nebo ubytovacího zařízení úhrada ná-
kladů uvedená v písmenech a) až c), a to do výše, která je  
v místě obvyklá, avšak maximálně do výše 80 % normativ-
ních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpo-
ře), 

e) v případech hodných zvláštního zřetele podle § 33 odst. 
6 věty třetí úhrada nákladů uvedená v písmenech a) až c), a to 
do výše, která je v místě obvyklá, maximálně však do výše 
normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociál-
ní podpoře), 

f) u stavby pro individuální či rodinnou rekreaci užívané  

vlastníkem úhrada nákladů uvedená v písmenech a) až 
c), a to do výše, která je v místě obvyklá, avšak maxi-
málně do výše 90 % normativních nákladů na bydlení 
podle zákona o státní sociální podpoře). 

§ 35 
Výše doplatku na bydlení 

Výše doplatku na bydlení za kalendářní měsíc činí roz-
díl mezi částkou odůvodněných nákladů na bydlení, 
sníženou o příspěvek na bydlení vyplacený v měsíci 
bezprostředně předcházejícím aktuálnímu kalendářní-
mu měsíci, a částkou, o kterou příjem 

a) osoby (§ 9 odst. 1) zvýšený o vyplacený příspěvek 
na živobytí převyšuje částku živobytí osoby, nebo 

b) osoby a společně posuzovaných osob (§ 9 odst. 1) 
zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí převyšuje 
částku živobytí společně posuzovaných osob; pokud 
však v rámci společně posuzovaných osob, které jsou 
posuzovány pro účely pomoci v hmotné nouzi, není 
některá z osob považována za osobu v hmotné nouzi 
nebo není oprávněnou osobou, stanoví se výše doplatku 
na bydlení s poměrnou částí příspěvku na živobytí při-
padající na osobu, která není považována za osobu  
v hmotné nouzi nebo není oprávněnou osobou. 

§ 35a 

Vzájemná součinnost krajské pobočky Úřadu práce, 
obce a pověřeného obecního úřadu nebo újezdního 

úřadu 

(1) Vyhodnocuje-li krajská pobočka Úřadu práce  
v rámci posuzování, zda se jedná o případ hodný 
zvláštního zřetele podle § 33 odst. 6 věty první či druhé 
nebo podle § 33a odst. 5, požádá pověřený obecní úřad 
nebo újezdní úřad, příslušný podle místa skutečného 
pobytu osoby, popřípadě společně posuzovaných osob, 
o informaci prostřednictvím Jednotného informačního 
systému práce a sociálních věcí. Obsahem informace 
uvedené ve větě první jsou údaje potřebné k vyhodno-
cení podmínek podle § 33c odst. 1, které zná pověřený 
obecní úřad nebo újezdní úřad ze své úřední činnosti. 
Úřad uvedený ve větě první poskytne krajské pobočce 
Úřadu práce požadovanou informaci bezodkladně, 
nejpozději však do 20 kalendářních dnů ode dne doru-
čení žádosti. 

(2) O skutečnosti, že osobě užívající jiný než obytný 
prostor nebo ubytovací zařízení byl přiznán doplatek na 
bydlení nebo doplatek na bydlení přiznán nebyl, infor-
muje krajská pobočka Úřadu práce bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 20 kalendářních dnů, po-
věřený obecní úřad nebo újezdní úřad příslušný podle 
místa skutečného pobytu této osoby s podnětem k zahá-
jení sociální práce za účelem řešení bytové situace této 
osoby. 

(3) Krajská pobočka Úřadu práce poskytne obci na 
základě její žádosti informace o počtu osob, kterým je 
poskytován doplatek na bydlení na jejím území podle 
lokalit uvedených v žádosti. 

Zdroj: http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-
hmotne-nouzi/f3012219/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustrační foto 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f6025825
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-117-1995-sb-zakon-o-statni-socialni-podpore/uplne/
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f4436878
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-117-1995-sb-zakon-o-statni-socialni-podpore/uplne/
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f4436879
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f3012234
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-117-1995-sb-zakon-o-statni-socialni-podpore/uplne/
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f4436879
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-117-1995-sb-zakon-o-statni-socialni-podpore/uplne/
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f3011957
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f3011957
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f5390521
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-v-hmotne-nouzi/f3012219/#f6025811
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Zažili jsme….. 
Trampská skupina OZVĚNA 16. 5. 2017.  

Foto: D. Kotoučková 
 

Koncert dívčí folkové kapely Rózinky  
23. 5. 2017. 

Foto: D. Kotoučková 

Vystoupení sourozenců Ulrychových  
24. 5. 2017. 

Sourozence Ulrychovi doprovodila na housle Kateřina Štrunco-
vá, která je stálou členkou kapely Javory. 

Foto: D. Kotoučková 

Vystoupení smíšeného pěveckého souboru 
Blahoslava  Hajnce 25. 5. 2017.  

Foto: D. Kotoučková 

Vystoupení Helfertova orchestrálního  
sdružení 7. 6. 2017. 

Helfertovo orchestrální sdružení bylo založeno v r. 1906 a patří 
k nejstarším neprofesionálním tělesům v Brně. Jeho koncertní 
činnost se rozvinula v období 1920-1939 pod vedením prof. 
Vladimíra Helferta. Od r. 1940 do r. 1955 vedl orchestr Bo-
humír Liška a poté se ujal tělesa hudebník Alois Veselý, který 
zde působil celkem 36 let. Od roku 1997 do současné doby řídí 
orchestr Mgr. Stanislav Kummer.       Foto: D. Kotoučková 
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Módní přehlídka studentů Odborného učiliště 
ve Cvrčovicích 8. 6. 2017.  

Foto: D. Kotoučková 

Byliny Naděje. 
 Dne 26. května jsme s klienty 
navštívili Byliny Naděje v Brodku u Ko-
nice. Přivítala nás majitelka, paní Mgr. 
Jarmila Podhorná v přednáškovém sále 
výrobny tinktur a výluhů. Pověděla nám, 
jak výroba vznikla, o léčivých účincích 
nejpoužívanějších bylin a bylinných pro-
cedur. Popsala, jakým způsobem se byliny 
a pupeny z nich zpracovávají. V závěru 
své přednášky nás provedla „pupenovou 
zahradou“. Zde se pěstují rostliny pro sběr 

pupenů, které se dále zpracovávají na jednotlivá gemmotera-
peutika. 

 Další zastávkou byla bylinná zahrada, kterou nás 

provedla zahradnice a u jednotlivých bylinek nám popsala, na 
co se využívají. Mohli jsme si bylinky prohlédnout, očichat, 

ohmatat. Pokud nás nějaká bylinka zaujala, mohli jsme si  

zakoupit její sazenici.  

 Na závěr nám poskytla paní Podhorná konzul-

tace pro jednotlivce, kdy na základě sdělených problé-
mů, sestavila bylinné kůry každému na tělo.  

Vzhledem k zájmu klientů a k zajímavosti tématu bylin 
a jejich účinku budeme podobné zájezdy pořádat  
i v budoucnu. 

Bc. Miroslava Najmonová 

Tvořivá setkání. 
 V měsíci dubnu a květnu jsme se věnovali 
v Tvořivých setkáních výrobě šperků, pořadačů a růží 
ze stuh. 

 Oblíbenou technikou u klientů se stalo smalto-
vání bez pícky. Nenáročnou formou 
vyrábíme šperky pro své zkrášlení, 
ale i jako drobné dárky pro blízké 
osoby. Tentokrát jsme vyzkoušeli 
techniku se zapékáním drobných 
předmětů. 

 Jako další téma jsme si zvo-
lili něco užitečného pro domácnost. 
Z krabic od bot jsme vyrobili dva 
různé pořadače. Jeden s většími při-

hrádkami (např. na noviny, časopisy apod.), druhý 
s menšími a někteří i s víčkem (psací potřeby, brýle, 
příbory….). 

 Posledním tématem 
v tomto období byly růže. Růže ze 
stuh. Tentokrát ne šité, ale skláda-
né, bez použití jehly a nitě. 

  
 
 
 
 

Do konce roku máme ještě nachystaná témata: 

 Obrázky tanečnic zdobené ořezanými pastelka-
mi 

 Smaltování s razítkováním 

 Malování na textil – trička 
   Bc. Miroslava Najmonová 
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Spolková činnost 

Svaz tělesně postižených v České  republice z. s.  
místní organizace Tišnovsko. 

Zájezd Hodonín, Milotice . 

Slunečný den, úterý 23.května a senioři z Tišnova vyjeli 
opět s p. Jílkem dvěma autobusy za poznáváním naší krásné 
vlasti.  

Už jsme  navštívili Znojmo, Mikulov a do mozaiky měst 
jižní Moravy nám chyběl Hodonín. A Tam směřovala naše 
cesta. Po trase jsme se zastavili v zámku  Milotice, který 
patří k perlám jižní Moravy.  

Byli jsme nadšeni nejen prohlídkou zámku, ale zámecký 
park, to byla nádhera. Také muzeum krojů a ptáků, prostě 
bylo se na co dívat.  

Po příjemném posezení na nádvoří zámku při kávičce, zá-
kusku, zmrzlině atd.. jsme pokračovali do nedalekého Ho-
donína. Někteří už navštívili lázně Hodonín a protože mnozí 
ne, tak jsme je navštívili všichni a to v počtu kolem 80 
účastníků zájezdu. Procházka krásně upraveným parkem, 
zhlédnutí soch betlému , amfiteátru a pak po zakoupení lá-
zeňských oplatků jsme už odjížděli na náměstí, kde v re-
stauraci u radnice bylo objednáno posezení s dobrým jídlem 
a hlavně byl čas na povykládání a zábavu.  

STP v ČR z. s. místní organizace Tišnov dbá na to, aby se 
senioři scházeli a společně sdíleli besedy, výlety a další akce 

které může poskytnout za finanční podpory Měú Tišnov.   

Červnový celodenní zájezd s odjezdem v 10 hod. v úterý  
6. června bude na sv. Hostýn a do Květné zahrady v Kromě-
říži.  Pěkné květnové dny a těšíme se na vás.  

Autor: Ludmila Cvrkalová 
 
 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 
městská organizace Brno Odborný seminář  
20. 5. - 21. 5. 2017 očima D. Kotoučkové 

Foto: D. Kotoučková 
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Svaz tělesně postižených v České  republice z. s.  
místní organizace Starý Lískovec. 

HURÁ  KE  GRILU!      
11. 6. 2017    
Nedalo se odolat.  Krásné teplé nedělní počasí  přímo 
volalo  k posezení  ke  grilu. Volání bylo vyslyšeno a pá-
nové  u grilu měli plné ruce práce s přípravou grilovaných 
pochoutek.  

Vždy se velmi  těšíme na jejich vonící masíčko,  klobásky  
i špekáčky, které jsme si doplnili Jaruščiným výborným 
čočkovým salátem, lutěnicí ze zahrádky paní Holé, naklá-
danými okurky a  hořčicí plnotučnou, dijonskou atd. Kro-
mě dobrého jídla  patří ke grilování  také dobrá společ-
nost, dobrá nálada a pobyt  na čerstvém vzduchu.  

Ani to nám nechybělo a velmi příjemným  odpolednem  
nás do večerních hodin provázela kytara  Jarka Šípka, 
který hrál krásné písně, my jsme si s ním notovali  a bylo 
nám fajn.             
                Zapsala: bMal                                                                                                                                  

foto: bMal, 
 I. Pánková 
 

Svaz tělesně postižených v České  republice z. s.  
místní organizace Tišnovsko. 
Zájezd na Hostýn. 

Foto: L. Cvrkalová 

Ze spolkové činnosti. 

Svaz tělesně postižených v České  republice z. s. 
městská organizace Brno. 

Krajské shromáždění 6. 6. 2017. 
Dne 6. 6. 2017 se uskutečnilo krajské shromáždění Svazu 
tělesně postižených v ČR – Jihomoravského kraje.  

Zúčastnili se zástupci zřizovatele, okresních a městské 
organizace. Hodnotili práci minulého roku jak v Krajské 
organizaci, tak v nižších složkách.  

V roce 2016 ukončila činnost okresní organizace Brno-
venkov. Okresní organizace metodicky řídila 6 místních 
organizací okresu Brna-venkova.  

Některé místní organizace zůstaly osamocené a budou si 

samy plánovat činnost, ostatní se včlení do městské orga-
nizace Brno. Všechny ale mohou buďto plánovat svoje 
akce nebo využívat služeb i činností ostatních organizací 

působících v Jihomoravském kraji. 
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NABÍDKA REKONDIČNÍCH POBYTŮ 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská 
organizace Brno ve spolupráci s  místní organizací   
LESNÁ zajistila  v ter mínu 17.9.-24.9.2017,  

Rekondiční pobyt  HORNÍ BEČVA, hotel DUO  

Cena: 5 700 Kč.  
Zájemci, držitelé průkazu  TP, ZTP, ZTP/P obdrží sponzor-
ský příspěvek.   
Cena pro držitele průkazu  TP, ZTP, ZTP/P: 4 700 Kč. 
Doprava účastníků: po vlastní ose. 

Bližší informace o rekondičním pobytu získají zájemci  
u p. Tatiany Ondráškové, mobil:  777 480 066,  
nebo u p. Jindřicha Sedláka  
v pracovní dny 17:00-19:00 hodin mobil: 608 549 888. 
Ve středu 10:00-12:00 v kanceláři organizace Mečová 5, 
602 00 Brno. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Rekondiční pobyt SEZIMOVO ÚSTÍ  
24.9.-1.10.2017 
Hromadná doprava účastníků  do místa pobytu zajiště-
na a  je započítána do ceny pobytu.  

Cena pobytu: 5 700 Kč.  
Cena pro držitele průkazu  TP, ZTP, ZTP/P: 4 700 Kč. 

Cena zahrnuje:  
Plnou penzi 
1x relaxační  masáž se zábalem 
5x ranní cvičení 
1x magnetoterapie 
1y regenerační kyslíková terapie 
1x polodenní zájezd do Tábora– památky města  

Denně možnost neomezeně  vstup do vyhřívaného hotelo-
vého bazénu. 

 Zájemci o samostatný pokoj připlatí  1400 Kč.  

Bližší informace o rekondičním pobytu získají zájemci  
u p. Tatiany Ondráškové, mobil:  777 480 066,  
nebo u p. Jindřicha Sedláka  
v pracovní dny 17:00-19:00 hodin mobil: 608 549 888. 
Ve středu 10:00-12:00 v kanceláři organizace Mečová 5, 
602 00 Brno. 

Miroslava Ptáčková,  
předsedkyně STP v ČR z. s. krajská organizace JMK 

 

Nabídka motoristům, majitelům TP, ZTP, 
ZTP/P. 
STK BRNO s.r.o. se sídlem Brno, Vídeňská 267/106d,  
619 00 Brno, připravila pro naše členy ale i všechny občany 
s průkazem TP, ZTP, ZTP/P a zároveň jsou majiteli vozi-
dla, nabídku měření emisí a STK vozidla. 
Po vzájemné domluvě STP v ČR a majitele STK Brno bude 
služba nabídnuta za těchto podmínek. 

 Zájemce se osobně přihlásí v sídle STP v ČR z. s. na 
Mečové ulici 368/5, Brno  u Mgr. Mileny Sedláčko-
vé,  

 Předloží k evidenci průkaz TP, ZTP, ZTP/P 

 Ve stanici STK se nemusí objednávat 

 Předloží velký technický průkaz a průkaz TP, ZTP, 
ZTP/P 

Jednotná cena STK za benzínová i naftová osobní auta 
je 1 200,- Kč. 

Miroslava Ptáčková 

Obvazy pro malomocné. 
V nejbližší době společnost Občanské sdružení OMEGA 

plus v Kyjově vypraví kamion 
různých materiálů pro zmírně-
ní místních podmínek v Jižní 
Africe. Naše organizace se 
připojuje k této zásilce z příze 
upletenými obvazy pro malo-
mocné.  

Členka, paní Dagmar Lajdorfová má největší zásluhu na 
pletených obvazech a k ní se připojily i  paní Růženka Žal-
kovská a paní Novotná, kterým patří poděkování. Obvazy 
pletou ve svém volném čase například při sledování televiz-
ních pořadů. 

Při odběru upletených obvazů dodala společ-
nost další cívky příze.  

K paní Lajdorfové, Žalkovské a Novotné se 
můžete přidat i Vy.   

Miroslava Ptáčková 
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Nabídka zaměstnání pro OZP. 
Firma HIGHFIVE, která se zabývá tříděním a kontrolou 
kvality, reworkem, balením atd. u společnosti Automoti-
ve (společnosti pracující pro automobilový průmysl)  rozší-
řila o další společnost HIGHFIVE Help,  která dodává těm-
to zákazníkům (spolupracujícím firmám) další službu for-
mou ZTP/OZP (tedy chráněná dílna). 
V současné době bude hledat zaměstnance pro provoz  
v Brně Slatině.  
Z toho důvodu rozšiřuje možnosti získání pracovníků  
z oblasti Brna. 
Jedná se o zajímavou nabídku práce pro naše klienty, kdy 
budou pracovní místa zřízena přímo ve společnostech, kte-
ré si objednají práce vhodné pro OZP. Není to klasická 
chráněná dílna. 

Podrobné Informace získáte u Libora Hasala, tel.: 778 728 
768. 

 

 

Obsah 
Otázka týdne     1 
Opravdu nebudu smět řídit?   2 
Praktické rady pro řidiče a majitele aut   2 
(změny k 1. 6. 2017) 
Míříte letos na dovolenou autem?    2 
Tady jsou některé změny a novinky. 
Od ledna se zvýší důchody na průměrných   3 
11 750 korun. 
Kolik peněz dostávají praktičtí lékaři od   3 
zdravotní pojišťovny jako kapitační  
platbu za jednoho pacienta?  
Důchody a mýty:      3 
Kolik musí být odpracovaných let  
a co vše se započítává?  
Dluhoví kostlivci potápějí dědice.    4 
Pomůže zaklínadlo. 
Schváleno: vyšší slevy na dani    5 
a více peněz pro rodiny s dětmi 
111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi 7 
Trampská skupina OZVĚNA    10 
Koncert dívčí folkové kapely Rózinky   10 
Vystoupení sourozenců Ulrychových   10 
Vystoupení smíšeného pěveckého souboru   10 
Blahoslava  Hajnce     
Vystoupení Helfertova orchestrálního   10 
sdružení  
Módní přehlídka studentů Odborného učiliště  11 
ve Cvrčovicích  
Byliny naděje     11 
Tvořivá setkání      11 
Zájezd Milotice, Hodonín    12 
Odborný seminář  20. 5. - 21. 5. 2017  12 
Hurá ke grilu!     13 
Zájezd na Hostýn     13 
Krajské shromáždění STP v ČR z. s. JMK  13 
Nabídka motoristům, majitelům TP, ZTP, ZTP/P 14 
Obvazy pro malomocné    14 
Rehabilitační pobyt Horní Bečva   14 
Rehabilitační pobyt Sezimovo Ústí   14 
Osobnost NNO JMK 2017    15 
Májovým objektivem Ing. Evy Sedláčkové  15 
Nabídka zaměstnání pro OZP   15 
O nás      16 

 

Osobnost NNO JMK 2017 
Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravské-
ho kraje, z. s. vyhlásila letos třetí ročník ankety Osobnost 
NNO JMK 2017, která oceňuje práci lidí zapojených v ne-
ziskovém sektoru Jihomoravského kraje a klade si za cíl 
zviditelnit jejich nezastupitelné místo v širokém spektru 
nabídky činností neziskových organizací. 

Anketa odstartovala 1. května 2017, své kandidáty, kolegy 
či přátele můžete nominovat do 31. července 2017,  
a to prostřednictvím nominačního formuláře, který nalezne-
te na www.osobnostnnojmk.cz. Zde budou uveřejněny  
i veškeré informace o anketě a přehled partnerů, kteří třetí 
ročník Osobnosti NNO JMK 2017 podporují. 
Vyplněný formulář zasílejte na osobnost@annojmk.cz. 

Za jednu organizaci lze nominovat pouze jednu osobnost. Z 
kandidátů na titul Osobnost neziskového sektoru JMK 2017 
budou následně vybírat a hlasovat jak členové neziskových 
organizací, tak i široká veřejnost. Hlasování bude probíhat 
od 15. srpna do 10. září 2017. 

Na vítěze ankety Osobnost NNO JMK 2017 čeká ocenění, 
které převezme na slavnostním vyhlášení výsledků ankety 
19. října 2017 na Staré radnici v Brně. 

Zdeňka Veselá 
koordinátorka ankety Osobnost NNO JMK 2017 
Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravské-
ho kraje, z. s. 
www.annojmk.cz 
www.osobnostnnojmk.cz  

 

 

 

 

Červnovým objektivem Ing. Evy Sedláčkové 
Romania - Baile Herculane, Muntii Cernei, Muntii Mehedinti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ze soukromého archivu 
autorky 

http://www.osobnostnnojmk.cz/
http://www.annojmk.cz/
http://www.osobnostnnojmk.cz/
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Zpravodaj Svazu tělesně postižených v České republice z. 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 30/15/06/2017 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 

Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. městská 
organizace Brno prostřednictvím poskytovaných služeb 
zvyšuje a udržuje informovanost osob se zdravotním 
postižením, podporuje jejich nezávislost a samostatnost a 
napomáhá jim ke zvýšení či udržení kvality života. 

Poradna poskytuje individuální telefonické, e-mailové nebo 
osobní odborné sociální poradenství. Služby poskytuje 
ambulantní i terénní formou.  

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská 
organizace poskytuje svoji r egistrovanou službu od pondělí  
do pátku v čase od 7:00-15:00 hodin. 

Aktivizační služby 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská 
organizace poskytuje své registrované služby pondělí, 
středa, čtvrtek, pátek v čase od 7:00-15:00 hodin;  
úterý v čase 7:00-18:00 hodin. 
Uživatelé mohou službu navštěvovat dobrovolně, anonymně  
a zdarma.  

Program služby je zaměřen na nabídku:  

 výchovně vzdělávacích a aktivizačních činností 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů  
a při obstarávání osobních záležitostí 

Nabízené služby jsou realizovány v průběhu celého roku. 

Komu jsou služby určeny? 
Služby jsou určeny osobám s tělesným postižením  

a seniorům, bez rozdílu rozsahu postižení. 
Služby nejsou vázány na členství v organizacích tělesně  

postižených. 

Dále nabízíme 

Zapůjčení kompenzačních pomůcek. 
Areál bývalé Mosilany, Křenová 19, Brno. 
Bezbariérový přístup, možnost parkování. 

Katalog kompenzačních pomůcek najdete na  

www.stp-brno.cz 

Naše služby 

I. Odborné sociální poradenství 
II. Aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením. 

KDO JSME 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. měst-
ská organizace Brno je samostatnou, nezávislou organi-
zací, která sama o sobě a dále prostřednictvím svých 
organizačních jednotek jako samostatných právnických 
osob pomáhá zajišťovat potřeby zájmy členů a zdravot-
ně znevýhodněných osob. Je občanským sdružením 
založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 
občanů. Poskytuje odborné sociální poradenství a soci-
álně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravot-
ním postižením.  

Organizace STP ČR z. s. ve  městě Brně reprezentuje 
městská organizace, pod kterou spadá 6 místních orga-
nizací.  

Místní organizace sdružují své členy, s  nimiž realizují 
činnosti v oblasti ozdravné, kulturně-společenské, 
vzdělávací, poznávací i informační, vedoucí 
k aktivnímu společenskému životu. Pravidelná setkává-
ní členů jednotlivých místních organizací jsou oriento-
vána na společné sdílení informací, novinek, zážitků  
a řešení osobních záležitostí.  

Poslání Svazu tělesně postižených 
Posláním Svazu je prostřednictvím poskytovaných slu-
žeb zvyšovat a udržovat informovanost osob se zdra-
votním 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. 

  

mailto:stp.ko.jmk@seznam.cz

