
  

 

 

PAPRSEK 
Otázka  

Pracuji jako dobrovolník pro organizaci, která má 

udělenou akreditaci od Ministerstva vnitra. Je to 

zatím moje jediná činnost, ale od září bych chtěl 

začít podnikat. Nyní za mě hradí pojistné na zdra-

votní pojištění stát. Jak to bude od září? 

Odpověď 

Za osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou 

službu na základě smlouvy s vysílající organizací, které 

byla udělena akreditace Ministerstva vnitra, je plátcem 

pojistného stát. Podmínkou pro platbu pojistného 

státem zde je, že se musí jednat o činnost v rozsahu 

překračujícím v průměru alespoň 20 hodin týdně (což 

zřejmě splňujete) a že dobrovolník není zaměstnancem 

nebo osobou samostatně výdělečně činnou ani za něj 

není plátcem pojistného stát z jiného důvodu. 

Pokud začnete v září podnikat, to znamená, stanete se 

osobou samostatně výdělečně činnou (dále jen OSVČ), 

skončí váš nárok na platbu pojistného státem z důvodu 

dobrovolnické činnosti. Od září budete povinen hradit 

pojistné na zdravotní pojištění jako OSVČ. Pojistné se 

hradí formou záloh na pojistné a doplatku. 

Osoba zahajující samostatnou výdělečnou činnost hradí 

v prvním kalendářním roce svého podnikání zálohy na 

pojistné z minimálního vyměřovacího základu, 

v dalších letech je výše záloh na pojistné vypočtena 

z dosažených příjmů. Pokud je takto vypočtená záloha 

nižší než zákonem stanovené minimum, je OSVČ 

povinna hradit zálohy na pojistné alespoň v minimální 

výši. V roce 2015 činí minimální měsíční výše zálohy 

na pojistné 1 797 Kč.  

Zánik nároku na platbu pojistného státem a zahájení 

samostatné výdělečné činnosti jste povinen oznámit 

zdravotní pojišťovně. K oznámení těchto změn slouží 

tiskopis Přihláška a evidenční list pojištěnce. Tento 

tiskopis včetně poučení a další informace o platbách 

pojistného najdete na internetových stránkách naší po-

jišťovny http://www.vzp.cz/platci/informace. 

Mgr. Oldřich Tichý 

vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí 

Desítky klientek VZP se vyhnuly chemoterapii 

díky novému testu 

Desítky žen uchráněných před zbytečnou chemoterapií. 

Takový je po prvním roce fungování přínos toho, že 

VZP začala jako první pojišťovna v Česku hradit svým 

klientkám s rakovinou prsu test Oncotype DX. Ten po-

máhá u pacientek s nádorem zachyceným v časném 

stadiu rozlišit mezi těmi, kterým chemoterapie může 

pomoci, a naopak těmi, u kterých by znamenala jen 

zbytečnou zátěž organismu a riziko vedlejších účinků. 

Náklady, které pro VZP úhrada unikátního testu přines-

la, jsou v porovnání s přínosem pro nemocné ženy za-

nedbatelné. 

Test Oncotype DX není vhodný pro všechny pacientky,  
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ale jen pro omezenou skupinu s určitým typem nádoru  

a v určité fázi nemoci. Loni ho lékaři v komplexních onko-

logických centrech indikovali celkem 49 klientkám VZP. 

Dvaatřicet z nich se díky tomu vyhnulo chemoterapii. 

Celkové náklady, které měla v roce 2014 VZP s použitím 

testu Oncotype DX, byly 4,8 milionu korun. Jeden totiž 

vyjde na 98 tisíc. Zbytečná chemoterapie pro dvaatřicet 

klientek, u nichž se díky testu ukázalo, že se pro ně ve sku-

tečnosti nehodí, by však dosáhly zhruba 3,7 milionu. Čistě 

z ekonomického pohledu tedy použití unikátního vyšetření 

znamenalo zvýšení nákladů o 1,1 milionu korun. Zdravotní 

i psychický stav a kvalita života více než tří desítek klien-

tek, které by zbytečná chemoterapie bezpochyby pozname-

nala, však za tuto částku zcela jistě stojí. 

To, že jde o krok správným směrem, ostatně naznačuje  

i přístup některých dalších zdravotních pojišťoven, které 

postupně začaly po vzoru VZP svým klientkám test rovněž 

platit. Stále to ale nejsou všechny pojišťovny. Test totiž 

zatím není v Seznamu zdravotních výkonů, a VZP ho proto 

hradí na základě speciálního kódu, který za tím účelem 

vytvořila. 

Běžný postup v případě, kdy lékař odhalí rakovinu prsu  

v časném stadiu, je obvykle takový, že doporučí chirurgic-

ké odstranění nádoru. Důležité je ale minimalizovat mož-

nost, že by se onemocnění mohlo vrátit. Proto po operaci 

často následuje např. chemoterapie, hormonální či radiační 

léčba nebo jejich kombinace. S testem Oncotype DX lékaři 

dostávají nástroj, který jim umožní rozhodnout se na zákla-

dě objektivních kritérií pro nejlepší postup a ušít léčbu na 

míru konkrétní pacientce. 

Vzorek nádorové tkáně, kterou lékař ženě při zákroku vy-

jme, se odešle na jediné centrální pracoviště na světě. Vý-

sledky testu jsou známy v rozmezí 7-10 dnů. Test přiřadí 

pacientce tzv. skóre recidivy od 0 do 100. Nižší hodnota 

indikuje nižší pravděpodobnost recidivy a slabší účinek 

chemoterapie, vyšší čísla naopak ukazují na zvýšené riziko 

opětovného výskytu nádoru a také na vyšší pozitivní úči-

nek chemoterapie. 

Zhoubné nádory prsu představují v současné době jeden  

z nejzávažnějších zdravotních problémů v České republice. 

Ročně je diagnostikováno více než 6 tisíc nových případů  

a na následky tohoto onemocnění ročně umírá kolem 2 tisíc 

žen. 

Mgr. Oldřich Tichý 

vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí 

Důchod není jen otázkou stáří 
Může pomoci i v jiných vážných situacích 

„Na důchod nemyslím, ten je ještě v nedohlednu“. Od 

absolventů i od lidí střední generace tuto nebo podob-

nou větu slýchají nejen pracovníci Městské správy soci-

álního zabezpečení Brno (MSSZ) poměrně často. Bývá 

to zpravidla reakce na informaci, že by průběžně měli 

věnovat pozornost dobám svého důchodového pojištění. 

Lidé si mnohdy neuvědomují, že by důchod mohli potřebo-

vat dříve, kdy řeší nelehké situace jako vážné zhoršení 

zdravotního stavu či úmrtí v rodině, které v životě mohou 

nastat. Nárok na invalidní i pozůstalostní důchod je vždy 

závislý na době důchodového pojištění. Případy, kdy na 

tyto druhy důchodů nevznikne nárok, nejsou ani 

v Jihomoravském kraji ojedinělé. I proto bylo toto téma  

jedním z bodů neformálního setkání zástupců tisku 

z regionu jižní Moravy s odborníky z České správy soci-

álního zabezpečení (ČSSZ). Setkání se uskutečnilo  

u příležitosti čtvrtstoletí existence ČSSZ na Městské 

správě sociálního zabezpečení v Brně ve středu 22. čer-

vence. 

„Podmínky na důchod invalidní nebo pozůstalostní ne-

splní především lidé, kteří byli či jsou dlouhodobě neza-

městnaní, podnikali, ale neplatili pojistné na důchodové 

pojištění, nebo relativně dlouho vykonávali činnost, která 

nezakládala účast na pojištění a pro nárok na důchod ji 

nelze započítat. To znamená, že jejich zaměstnání bylo 

tzv. malého rozsahu (do výše příjmu 2500 Kč měsíčně), 

pracovali na základě dohody o provedení práce nebo 

dokonce „na černo,“ vyjmenoval časté příčiny ředitel 

Pracoviště ČSSZ Brno PhDr. 

Miroslav Votýpka. 

Zákon o důchodovém pojištění 

myslí i na zabezpečení 

v případě vzniklé invalidity 

nebo ztráty blízkého člověka  

a definuje podmínky, za kte-

rých lidem náleží invalidní ne-

bo tzv. pozůstalostní důchod. „Lidi zpravidla překvapí, 

že doba důchodového pojištění je důležitá i u těchto dru-

hů důchodových dávek, nejen pro nárok na starobní dů-

chod, a je třeba ji splnit,“ doplnil poznatek z praxe ředi-

tel MSSZ JUDr. Jan Stavinoha a dále zdůraznil: „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 zaměst-

nanec dosáhl z dohody příjmu 

vyššího než 10 000 Kč“.   

Vážná nemoc nebo úraz mo-

hou člověka potkat v každém 

věku a v jejich důsledku se 

může stát invalidním. Pokud 

pak lidé z důvodu dlouhodo-

bě nepříznivého zdravotního stavu nemohou pracovat, 

nebo je jejich pracovní schopnost snížena, pro nárok na 

invalidní důchod nestačí, aby byli posudkovým lékařem 

uznáni invalidními v prvním, druhém nebo třetím stupni. 

Musí mít splněnu i dobu pojištění, která je pro přiznání 

invalidního důchodu jakéhokoliv stupně závislá na věku. 

U občana ve věku nad 28 let činí potřebná doba pojištění 

5 roků a zjišťuje se z posledních deseti roků před vzni-

kem invalidity. U staršího 38 let je podmínka splněna,  

i pokud získal 10 let pojištění v období posledních 20 let 

před vznikem invalidity. U osob mladších 28 let je po-

třebná doba pojištění kratší. 

To, zda bude v případě ztráty blízkého člověka pozůstalý 

(vdova, vdovec, nezaopatřený sirotek) 

zabezpečen vdovským, vdoveckým 

nebo sirotčím důchodem, záleží na 

tom, zda zesnulý již pobíral důchod 

nebo k datu úmrtí splnil potřebnou 

dobu pojištění na invalidní nebo sta-

robní důchod. V případě nároku na sirotčí důchod je zá-

kon mírnější a požaduje jen polovinu doby důchodového 

pojištění potřebné pro vznik nároku na invalidní důchod. 
Zdroj: http://www.cssz.cz/cz/ 

http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/48350178-0176-4128-9984-805856608E28/0/2015_letak_IOLDP.pdf
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2015/2015-03-30-vilem-kahoun-nove-sluzby-verejnosti-startuji-dalsi-etapu-cssz-i-po-25-letech-ma-nove-vize.htm
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Studentům nedávno skončil další školní či akademický 

rok. Pobírají-li sirotčí důchod, pro pokračování výplaty 

dávky je nutné doložit České správě sociálního zabezpe-

čení (ČSSZ) potvrzení o pokračování studia. ČSSZ bě-

hem letních měsíců kontroluje trvání nároku na sirotčí 

důchody, někteří ze studentů proto mohou obdržet 

rozhodnutí o jeho odejmutí.  

Pokud sirotek ukončil studium na střední, vyšší odborné 

nebo vysoké škole a bude v následujícím školním 

(akademickém) roce pokračovat ve studiu na jiné škole 

nebo jinou formou, musí předložit ČSSZ nové potvrzenío 

studiu. Doklad o studiu musí předložit i v případě, že 

studium znovu zahájil po jeho předchozím přerušení. 

Potvrzení může student doložit opožděně v případě, že ho 

škola vydává až po zápisu ke studiu. V těchto situacích není 

potřeba podávat proti rozhodnutí o odejmutí důchodu 

námitky, protože ČSSZ výplatu sirotčího důchodu obnoví 

a důchod za příslušné období automaticky doplatí. 

Pro potvrzení o studiu není předepsán závazný tiskopis, 

musí ovšem obsahovat následující informace: identifikační 

údaje o studentovi a škole, o jaké studium se jedná, v jakém 

ročníku je student a kdy má být studium ukončeno. Kromě 

toho v něm musí být uvedeno číslo jednací, pod nímž je 

sirotčí důchod evidován. Potvrzení se zasílá buď přímo na 

ústředí ČSSZ, nebo je možné ho odevzdat na okresní správě 

sociálního zabezpečení (v Praze Pražské, v Brně Městské 

správě sociálního zabezpečení) příslušné podle místa by-

dliště.  

Sirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti po dobu sous-

tavné přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do 

dovršení věku 26 let. Za tuto dobu se považuje studium na 

středních, vyšších odborných a vysokých školách v České 

republice, ale i studium na středních a vysokých školách v 

cizině, pokud je podle rozhodnutí Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy postaveno na roveň studia na 

tuzemských středních a vysokých školách. Pokud tuto pod-

mínku sirotek splňuje, ČSSZ ji prokáže tím, že předloží 

aktuální potvrzení školy o studiu. 

Ukončí-li či přeruší příjemce sirotčího důchodu studium 

dříve, než bylo uvedeno v potvrzení o studiu, je jeho zákon-

nou povinností tuto skutečnost do 8 dnů písemně ohlásit 

ČSSZ. Poživatel sirotčího důchodu má podle zákona povin-

nost vrátit vyplacený důchod, který mu nenáležel.  

Nezaopatřené je také dítě do 26 let věku, pokud se nemůže 

připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výděleč-

nou činnost pro nemoc nebo úraz. I jemu výplata sirotčího 

důchodu náleží, musí však tuto skutečnost doložit 

potvrzením ošetřujícího lékaře. 

Sirotčí důchod může být vyplácen i dítěti po skončení 

povinné školní docházky do 18. roku věku, pokud je vedeno 

v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá 

nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rek-

valifikaci. V tomto případě je třeba ČSSZ předložit 

potvrzení příslušné krajské pobočky úřadu práce.  
Zdroj: http://www.cssz.cz/cz/ 

Šmejdi mají další trik, vydávají se za zaměstnance 

úřadu práce  

Úřad práce varoval před podvodníky, kteří se vydávají za 

jeho sociální pracovníky a snaží se z lidí dostat peníze pod 

záminkou údajně výhodné koupě či nabízejí změnu doda-

 
vatele energií. Stížností na podobné případy přibývá, uvedl 

úřad v tiskové zprávě.novinky.cz, 5. 8. 2015 

"V poslední době se zaměstnanci Úřadu práce ČR setkali 

s několika případy podvodného jednání, kdy se zástupci 

některých firem vydávali za sociální pracovníky úřadu. 

Poté, co je lidé vpustili do svých příbytků, vyšlo najevo, že 

se z nich snaží vymámit prostřednictvím 'výhodné' koupě 

peníze," uvedla mluvčí úřadu Kateřina Beránková. 

Mimo jiné podle ní nabízeli pře-

chod k novému dodavateli elektři-

ny a plynu. 

Sociální pracovníci navštěvují 

pouze ty lidi, kteří si žádají 

o sociální dávky a je třeba na mís-

tě prověřit, zda klient úřadu 

opravdu žije v takových podmínkách, které ho opravňují 

k nároku na dávku, její výši a výplatu. 

Úředníci přichází k lidem ohlášeně i neohlášeně, všichni 

zaměstnanci úřadu práce se ale musí při takové návštěvě 

prokázat průkazem a zvláštním oprávněním, upozornila 

mluvčí. V letošním červnu provedl úřad po celé ČR několik 

tisíc takových šetření. 
Zdroj: novinky.cz 

Sháníte si rekvalifikaci sami? Pozor, proplacení 

musí předem schválit úřad práce 

Jste nezaměstnaní, ale snažíte si sami zvýšit kvalifikaci? 

Pokud si ji zajistíte sami, nezapomeňte, že než 

se začnete dále vzdělávat, je dobré, aby ji 

schválil úřad práce. Pokud uzná, že je pro vás 

zvolená rekvalifikace vhodná, vydá potvrzení, 

že v případě jejího úspěšného ukončení cenu 

kurzu zaplatí. 

Podle zákona o zaměstnanosti si uchazeč 

o zaměstnání může rekvalifikaci najít a zajistit 

sám. O její úhradě ale rozhoduje úřad práce. „Je proto potře-

ba doložit úřadu práce zejména potvrzení o ceně kurzu 

od vybraného rekvalifikačního zařízení,“ říká vedoucí oddě-

lení zaměstnanosti z kanceláře ochránkyně Petra Šuplerová. 

„Úřad práce pak posoudí, zda je zvolená rekvalifikace pro 

uchazeče vhodná a zda přispěje k jeho uplatnění na trhu 

práce, a vydá potvrzení o tom, že v případě úspěšného 

ukončení rekvalifikace cenu kurzu zaplatí.“  

Potvrzení ale musí úřad práce vydat ještě před zahájením 

rekvalifikace. Pozor, na uhrazení zvolené rekvalifikace 

není právní nárok. Záleží na posouzení dané krajské poboč-

ky úřadu práce, zda potvrzení a souhlas s proplacením ucha-

zeči vydá či nikoliv.  
Zdroj: http://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2015/shanite-si-

rekvalifikaci-sami-pozor-proplaceni-musi-predem-schvalit-urad-prace/ 

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozší-

ření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržo-

vání nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvali-

fikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou 

kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace 

se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností  

a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou 

získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dal-

šího profesního vzdělávání (§ 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).  

http://www.cssz.cz/cz/
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Kdy může lékař odmítnout pacienta? 

Podle zákona je poskytovatel, které-

ho si pacient zvolil, oprávněn odmít-

nout přijetí pacienta do péče jen 

z důvodů překročení únosného pra-

covního zatížení způsobující snížení 

kvality a bezpečnosti péčí či 

z důvodu, že pacient není pojištěn-

cem zdravotní pojišťovny. (podrobněji v zákoně - § 48 záko-

na č. 372/2011).  Mimo to může poskytovatel odmítnout 

přijetí pacienta do péče, pokud by vzdálenost místa pobytu 

pacienta neumožňovala v případě poskytování zdravotních 

služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické 

lékařství pro děti a dorost výkon návštěvní služby. 

 Navíc může poskytovatel ukončit péči o pacienta, jestliže: 

1. prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče 

jiného poskytovatele; 

2. pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb; 

s výjimkou, jde-li o registrujícího poskytovatele  

(tj. praktický lékař, gynekolog, stomatolog); 

3. pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých 

zdravotních služeb; 

4. pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních 

pacientů; 

5. přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další 

poskytování zdravotních služeb; 

O odmítnutí pacienta a o ukončení péče podle bodů 4 a 5 

musí poskytovatel vydat pacientovi písemnou zprávu, ve kte-

ré je uveden důvod odmítnutí nebo ukončení. 

Poskytovatel nesmí odmítnout přijetí pacienta do péče podle 

nebo ukončit péči o něj podle bodu 4 a 5, jde-li o pacienta, 

kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči, jde-li o porod 

nebo jde o zdravotní služby, které jsou nezbytné z hlediska 

ochrany veřejného zdraví nebo ochrany zdraví při práci, dále 

jde-li o krizové situace nebo výkon ochranného léčení naří-

zeného soudem. 

Zdravotnický pracovník může odmítnout poskytnutí zdravot-

ních služeb pacientovi v případě, že by jejich poskytnutí 

odporovalo jeho svědomí nebo náboženskému vyznání. 

V takovém případě mu však zajistí jiného zdravotnického 

pracovníka. Není-li to možné, zajistí pacientovi jiného po-

skytovatele, který mu zdravotní služby poskytne, pokud jej 

sám pacient neodmítne. 

Zdravotnický pracovník však nemůže pacienta z výše 

uvedeného důvodu odmítnout, pokud by tím došlo  

k ohrožení života pacienta nebo k vážnému ohrožení jeho 

zdraví a poskytovatel není schopen zajistit poskytnutí 

zdravotních služeb jiným zdravotnickým pracovníkem. 

Zdroj: http://www.ombudsmanprozdravi.cz/news/kdy-muze-lekar-

odmitnout-pacienta/ 

Studenti mohou srážkovou daň dostat zpátky  

Mnohdy je z dohody odvedena srážková daň. 

Studenti mohou přitom tuto daň dostat zpát-

ky. Kdy? Co je potřeba udělat? Na dohodu  

o provedení práce je možné pracovat pro jed-

noho zaměstnavatele maximálně 300 hodin 

za rok. Souběžně je možné pracovat na zá-

kladě dohody o provedení práce v  pro více 

zaměstnavatelů. Výhodou dohody o provedení práce je 

jednodušší administrativa, proto je pro zaměstnavatele vý-

hodná, zvláště při zaměstnávání studentů.  

Měsíční odměna do 10 000 Kč 

Z měsíční odměny do 10 tisíc Kč se neplatí sociální pojiš-

tění ani zdravotní pojištění. Jestliže není podepsáno u za-

městnavatele prohlášení k dani, tak se srazí z odměny 15% 

srážková daň. I zaplacenou srážkovou daň je možné dostat 

při podání daňového přiznání od finančního úřadu zpět.  

Praktický příklad 
Slečna Veselá, studentka VŠ, si během července a srpna 

přivydělá na základě dohody o provedení práce u jednoho 

zaměstnavatele 9 000 Kč a u druhého zaměstnavatele 8 000 

Kč měsíčně. Ani u jednoho zaměstnavatele nepodepíše 

prohlášení k dani. Z první odměny je jí tedy sražena sráž-

ková daň ve výši 2 700 Kč (9 000 Kč x 2 měsíce x 15 %)  

a z druhé dohody o provedení je jí sražena srážková daň ve 

výši 2 400 Kč (8 000 Kč x 2 měsíce x 15 %). Slečna Veselá 

si vyžádá od obou zaměstnavatelů vyplněný tiskopis 

"potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti ply-

noucích na základě dohod o provedení práce podle  

§ 6". Tento tiskopis bude potřebovat k vyplnění daňového 

přiznání za rok 2015. V březnu 2016 podá slečna Veselá 

daňové přiznání za rok 2015.  

Potvrzení od prvního zaměstnavatele 

 
Potvrzení od druhého zaměstnavatele 

 
Slečna Veselá si následně podá v březnu 2016 daňové při-

znání. Na základě podání daňového přiznání obdrží zapla-

cenou sraženou daň v souhrnné výši 5 100 Kč zpět, protože  

v daňovém přiznání uplatní základní slevu na poplatníka 

ve výši 24 840 Kč. V daňovém přiznání se sražená daň 

uvádí v řádku č. 87a.  

Výpočet daňové vratky slečny Veselé 

 
Podat daňové přiznání není nutností 

Při práci na dohodu o provedení práce během roku není 

nutné podat začátkem roku daňové přiznání. Studenti, kteří 

pracují na dohodu o provedení práce, kteří podepíšou  

u zaměstnavatele prohlášení k dani a uplatní příslušné da-

ňové slevy (na poplatníka a na studenta), přičemž nezaplatí 

nic na dani z příjmu, nemusí daňové přiznání podávat.  

Kdy se podání daňového přiznání vyplatí?  

Když studenti pracují na základě dohody o provedení 

práce pouze po část roku a jejich odměna je vyšší a zapla-

tí nějakou částku na dani z příjmu, tak by měli daňové při-

znání podat, protože obdrží celou daň nebo její část zpět. 

http://finexpert.e15.cz/Getfile.aspx?id_file=813062876
http://finexpert.e15.cz/Getfile.aspx?id_file=608710920
http://finexpert.e15.cz/Getfile.aspx?id_file=366927911
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Podat daňové přiznání není nutností 

Při práci na dohodu o provedení práce během roku není 

nutné podat začátkem roku daňové přiznání. Studenti, kteří 

pracují na dohodu o provedení práce, kteří podepíšou u za-

městnavatele prohlášení k dani a uplatní příslušné daňové 

slevy (na poplatníka a na studenta), přičemž nezaplatí nic na 

dani z příjmu, nemusí daňové přiznání podávat.  

Kdy se podání daňového přiznání vyplatí?  

Když studenti pracují na základě dohody o provedení 

práce pouze po část roku a jejich odměna je vyšší a zaplatí 

nějakou částku na dani z příjmu, tak by měli daňové přizná-

ní podat, protože obdrží celou daň nebo její část zpět. Důvo-

dem je skutečnost, že během roku nevyužili v plném rozsa-

hu základní slevu na poplatníka, která za celý rok 2015 činí 

24 840 Kč. Za každý měsíc je možné uplatnit základní slevu 

ve výši 2 070 Kč. Při práci během roku v rozsahu 4 měsíců 

a podepsání daňového prohlášení se uplatní základní sleva 

pouze ve výši 8 280 Kč, při podání daňového přiznání za 

celý rok se uplatní sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč.  

V daňovém přiznání za rok 2015 se uplatní základní sleva 

na poplatníka vždy v plné výši, i když výdělečná činnost 

trvá pouze část roku.  
Zdroj: http://finexpert.e15.cz/kdy-dostanou-brigadnici-zaplacenou

-dan-zpet 

 

Návrat z práce v cizině: Co po vás budou chtít čes-

ké úřady? 

Nejprve do zdravotní pojišťovny 

Drtivá většina lidí, kteří dlouhodobě pracují v zahraničí, si 

během svého pobytu tam neplatila v Česku zdravotní pojiš-

tění. Jakmile tedy ukončíte práci v zahraničí a rozhodnete se 

vrátit do České republiky, měli byste kontaktovat především 

některou tuzemskou zdravotní pojišťovnu a nechat se znovu 

pojistit. 

Pojišťovna po vás bude chtít dokumenty, které prokazují, že 

jste byli v cizině řádně pojištěni. Ještě před návratem je pro-

to dobré získat od vaší zahraniční pojišťovny potvrzení, 

které dokládá vaši účast v tamním systému. Může jít napří-

klad o standardizovaný evropský formulář E104, případně 

je možné doložit pojištění v cizině také výplatními páskami. 

Nemáte práci? Českou podporu nečekejte 

Pokud v Česku nemáte práci, kontaktujte také úřad práce. 

Pomůže vám hledat nové zaměstnání. S českou podporou  

v nezaměstnanosti ale nepočítejte – po návratu ze zahraničí 

na ni s největší pravděpodobností nebudete mít nárok. 

„Základním pravidlem je, že migrující pracovníci spadají 

pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují. Vý-

jimka se vztahuje výlučně na tzv. přeshraniční pracovníky. 

To jsou osoby, které si zachovávají zázemí v jednom státě  

a na omezenou dobu se přesunou za zaměstnáním do jiného 

státu,“ vysvětlila mluvčí Generálního ředitelství úřadu práce 

Kateřina Beránková. 

Pokud si však alespoň na krátkou dobu najdete práci  

v Česku a poté budete propuštěni, bude vám už podporu  

v nezaměstnanosti vyplácet český úřad práce. Při posuzová-

ní nároku přitom bude zohledňovat i dobu, po kterou jste 

odváděli pojištění v zahraničí. Tady ale někdy mohou nara-

zit ti, kteří v zahraničí podnikali, a to v situaci, že odváděli 

pojistné pro případ nezaměstnanosti v zemi, kde je toto po-

jištění pro podnikatele dobrovolné. Takovým případem mů-

že být třeba Rakousko. 

„Klienti jsou pak překvapeni, že jim v této zemi potvrdí  

období samostatné výdělečné činnosti jako nepojištěnou 

dobu, a tudíž jim tato doba není zohledněna při posuzování 

nároku na podporu v nezaměstnanosti. Klienti pak argumen-

tují, že pojistné odváděli, že formulář je potvrzený chybně. 

Pojistné si sice platili, ale toto povinné pojistné se vtahuje 

pouze na oblast důchodů, ne na oblast podpory v nezaměst-

nanosti,“ upozornila Beránková. 

Pokud vám však nárok na podporu v nezaměstnanosti  

v cizině vznikl, můžete si o ni požádat tam a poté si ji ne-

chat převézt do ČR. Podle České správy sociálního zabez-

pečení ale v takovém případě zahraniční úřady obvykle vy-

žadují, abyste si alespoň čtyři týdny hledali práci tam. Až 

pokud ji nenajdete, povolí návrat do Česka. S tzv. přenosi-

telným formulářem U2 se pak musíte českému úřadu práce 

nahlásit do sedmi dnů poté, co jste přestali být k dispozici 

zahraničním úředníkům. 

Důchod jen z EU 
Každý odpracovaný rok je klíčový také pro vznik nároku na 

důchod. Jenže při práci v cizině to neplatí stoprocentně. 

„Občané, kteří část života pracovali a žili ve státě, se kterým 

ČR nemá uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení 

(např. Brazílie, JAR), musí pro nárok na český důchod spl-

nit podmínky dané českými právními předpisy, tj. dosažení 

důchodového věku a získání potřebné doby pojištění v ČR,“ 

informovala Renáta Provazníková z České správy sociální-

ho zabezpečení. 

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1040574-

navrat-z-prace-v-cizine-co-po-vas-budou-chtit-ceske-urady 

Pracující důchodce si zvyšuje důchod 

Pokud je člověk pobírající starobní důchod nadále výděleč-

ně činný a nadále si platí sociální pojištění (nebo ho za něj 

odvádí zaměstnavatel), může si časem důchod navýšit. 

Za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti se 

může výpočtový základ (tedy nikoli konečný důchod) navý-

šit o 0,4 procenta. O zvýšení je možné žádat po uplynutí 

oněch 360 dní. 

Jsou tu ale i další možnosti. Prostý fakt, že jste dosáhli dů-

chodového věku a splňujete podmínky nároku na důchod, 

ještě nutně neznamená, že musíte začít starobní důchod po-

bírat. Můžete se rozhodnout, že budete dál pracovat a dů-

chod zatím čerpat nebudete. Pozdější odchod do důchodu 

vám zajistí vyšší penzi. Za každých devadesát dní, které 

odpracujete navíc, se vám zvýší výpočtový základ důchodu 

o 1,5 procenta. Do této doby se ovšem nepočítají dny, kdy 

pobíráte nemocenskou, ani jiné náhradní doby pojištění.  

Další alternativou je čerpat důchod v poloviční výši (a dál 

pracovat). Pak se výpočtový základ zvyšuje o 1,5 procenta 

za každých sto osmdesát odpracovaných dní.  

V obou uvedených případech můžete o zvýšení důchodu 

žádat po dvou letech. 

Žádost o zvýšení důchodu se podává na okresní správě  

sociálního zabezpečení. 
Zdroj: http://www.penize.cz/duchody/302356-prehled-kdyz-

duchodce-vydelava-na-co-dat-pozor-s-cim-pocitat 

 

http://www.penize.cz/kalkulacky/budouci-duchod
http://www.penize.cz/kalkulacky/duchodova-kalkulacka
http://www.penize.cz/kalkulacky/duchodova-kalkulacka
http://www.penize.cz/duchody/296281-pocitejte-s-nami%21-kdy-pujdete-do-penze-a-jaky-budete-brat-duchod
http://www.penize.cz/kalkulacky/budouci-duchod
http://www.penize.cz/nemocenska
http://www.penize.cz/duchody
http://urady.penize.cz/u127-okresni-spravy-socialniho-zabezpeceni
http://urady.penize.cz/u127-okresni-spravy-socialniho-zabezpeceni
http://www.penize.cz/duchody/302356-prehled-kdyz-duchodce-vydelava-na-co-dat-pozor-s-cim-pocitat
http://www.penize.cz/duchody/302356-prehled-kdyz-duchodce-vydelava-na-co-dat-pozor-s-cim-pocitat
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ROSKA BRNO-město 

Fotografie z revizní cesty Roska Liberce, Nový Bor  

a Ústí nad Labem. V sobotu přijeli do Liberce motorkáři, 

kteří ROSKU podporují.               Miloš Staněk 

 
„Překonej sám sebe“ Bosonohy  

18.6.2015 

Foto: Vlasta Blatná 

Překonej sám sebe 19. 7. 2015 
Na sobotu 19. 7. jsme se domluvili na návštěvě motorkářů 

z projektu Překonej sám sebe na společné návštěvě v Boso-

nohách ve fotbalové pivnici u Dočekalů. Nejdříve jsme ce-

lou skupinu přivítali v poledne v MS centru na Srbské, kde 

jsme poseděli v zasedací místnosti (do klubovny bychom se 

totiž všichni v počtu asi 10 roskařů a 10 motorkářů nevešli)  

a pak kolem 14. h jsme se vydali do Bosonoh. Tam nás při-

vítali Jana a Miloš Dočekalovi, voňavé grilované pochoutky 

a lahodné vychlazené pivo. Celkem se sešlo přes 20 roskařů, 

což v horkém počasí byl téměř zázrak.  Prostě jsme opět 

překonali sami sebe.  Mezitím Vlasta B připravila sportoviš-

tě, kde jsme měli v plánu trénovat na Parkinsoniádu. Mezi-

tím jsme se dobře bavili, pojídali pochoutky z grilu a popíjeli 

pivo a jiné chlazené nápoje.  Zavítali mezi nás i VIP hosté – 

dokonalý pan Vladimír Koudelka, který se zná s každým, 

kdo v tomto městě i v celé republice něco znamená, dále 

herec Vašek Svoboda alias Lumír Nykl a Miroslav „Krtek“ 

Kratochvíl, bývalý úspěšný reprezentant v kolové. Přišla 

také Milena Sedláčková ze spřáteleného STP v České repub-

lice, o.s. Městské organizace Brno.  

K přítomným promluvil Vašek Svoboda, předsedkyně Rosky 

Kamila, šéf projektu Překonej sám sebe Radovan Holub  

a Krtek. Poté jsme se připojili do živého vysílání Ren-

dezvous se Zdeňkem Junákem v Českém rozhlase, kde za 

sebe i za nás promluvil Vašek Svoboda. Potom už nastalo 

sportování a zábava, ke které přispěli i kytaristé Fred a Hon-

za, kterým sekundoval Standa. Při skvělé zábavě čas rychle 

utíkal a kolem 8 večer jsme se začali pomalu trousit ke svým 

domovům. Akci si jistě zase zopakujeme. Děkujeme Janě  

a Milošovi, motorkářům i našemu novému “patronovi“ Vaš-

ku Svobodovi. 

Kamila Neplechová 

8. Parkinsoniáda 2015 
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A jak jsme dopadli? Na naše poměry naprosto skvěle! Zís-

kali jsme celkem 8 medailí. Zdeněk po urputných bojích 

porazil své největší soupeře (Sedláček – Parkinson Brno, 

Mikulka – Parkinson Zlín) a zaslouženě zvítězil. 

V některých disciplínách jsme měli na „bedně“ dokonce 

dvojí zastoupení – ve střelbě vzduchovkou byla Vlasta B 

první a Majka druhá, a v šipkách 

zvítězila Lubka (nová posila 

Rosky Kyjov) a třetí byla naše 

Vlasta A. Další medaile získali 

opět Vlasta B – bronz v hodu na 

koš, Petr (Roska Jihlava) – 

bronz ve vzduchovce a Lubka – 

zlato ve foukačce. A to nepočí-

tám celkem tři medaile Mirka Maliny, který ač parkinsonik, 

je i naším členem. Škoda, že nemůže soutěžit za nás. 

Před vyhlášením medailistů jsme ještě přispěli do záznamu 

Dušana Bitaly rozhovorem s moderátorkou Táňou Pikarto-

vou, zatančili si a poslechli pár Dušanových písní, a pak už 

nastaly příjemné okamžiky, kdy naši členové stoupali na 

stupně vítězů. Kamila s Hankou poděkovali Honzovi a He-

lence Škrkalovým za pozvání, omluvily se za ukořistění 

tolika medailí J a vyjádřily naději, že příští rok budou roska-

ři pozváni opět a zúčastní se ještě ve větším počtu. Jiřina 

s Vlastou B dokonce začínají přemýšlet o „Roskiádě“… 

Po skončení oficiální části 

jsme povečeřeli a přesunuli 

se opět do haly, kde nás 

čekal kulturní program. 

Ž e n s k ý  „ S b o r e č e k “ 

z  D u b ň a n  s l o ž e n ý 

z mladých šikovných 

„děvčic“ zapěl lidové písně 

z místního regionu (jednou 

z členek je i všestranná Lubka) a pak nastoupili „Mužáci“ – 

úžasný mužský folklórní soubor, 

kteří zazpívali i zatančili verbuňk. 

Potom už jsme se bavili mezi se-

bou, tančili a navazovali přátel-

ství, nejvíce s parkinsoniky 

z Polska. Kolem půlnoci jsme 

odjížděli posledním autobusem 

zpět do hotelu. Dopoledne jsme se 

rozloučili a rozjeli se k domovům. Děkujeme spolku Parkin-

son Slovácko za pozvání, MZ za finanční podporu, roska-

řům za účast a příští rok zase nashledanou! 

Kamila Neplechová 

 
Koncert Ulrychových k Parkinsoniádě  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok se s rokem sešel a my jsme byli opět pozváni na Par-

kinsoniádu do Dubňan u Hodonína. Tentokrát se domluvilo 

více Rosek (Brno, Kyjov, Jihlava a jako zástupkyně Unie se 

přidala naše tajemnice Jiřina) a vystupovali jsme pod spo-

lečnou hlavičkou Unie Roska. Jelikož organizátor Honza 

Škrkal lehce mění pravidla a průběh her každým rokem, 

byla letos oproti loňsku změna v tom, že jsme jednak nesta-

věli tříčlenná družstva, a jednak jsme soutěžili společně 

s parkinsoniky. Mysleli jsme si, že tím budeme v nevýhodě, 

ale opak byl pravdou – ale postupně… 

Protože jsme měli letos možnost zahrnout tuto akci do re-

kondičních pobytů, využili jsme toho a zajistili si ubytování 

na dvě noci v hodonínském hotelu Panon. Přijeli jsme do 

Hodonína už v pátek 31. 7. odpoledne, nejprve jsme navští-

vili místní lázně, které jsou nově indikovány i pro léčbu RS, 

kde jsme se opět potkali s motorkáři, a poté jsme se ubyto-

vali v hotelu. Tady nás čekalo milé překvapení v podobě  

původně neplánované večeře, kterou nám Honza zajistil, 

abychom nešli hladoví na koncert. Navečer jsme se přesu-

nuli na hodonínské náměstí, kde čekali opět motorkáři a 

hlavně sourozenci Hana a Petr Ulrychovi se svou skupinou, 

kteří si pro účastníky Parkinsoniády koncert jako průřez 

jejich 50-letou tvorbou. Byl to nádherný zážitek pro všech-

ny zúčastněné a krásně nás energeticky nabudil na zítřejší 

soutěžení. 

Ráno po probuzení jsme nasedli do přistavených autobusů, 

které nás odvezly do sportovní haly Želva v Dubňanech. 

Zaregistrovali jsme se a už jsme se řadili k nástupu. Naše 

družstvo čítalo celkem 22 lidí. Loni jsme získali pouhou 

jednu medaili, a tak jsme čekali, že letos to bude podobné 

vzhledem k tomu, že parkinsonici jednak netrpí takovou 

únavou jako roskaři, a jednak celý rok trénují a pořádají 

podobné závody v různých městech, bowlingové a pingpon-

gové turnaje, a vůbec celkově mají sportovnějšího ducha.  

Po nástupu jsme vyslechli dojímavou hymnu parkinsoniků, 

při níž jsme se všichni drželi za ruce, promluvili k nám VIP 

hosté (senátor Zdeněk Škromach, náměstek hejtmana Stani-

slav Juránek a další), Škrkalovic vnuk zahrál na housle a 

pak už jsme se vrhli do sportování.  

Na programu byly tyto disciplíny: boccia (indoor pétanque), 

šipky, hod na koš, kop na branku, střelba hokejkou na bran-

ku, foukačka, střelba vzduchovkou, bowling, curling a ping-

pong turnajovou formou. Dle svých možností jsme se snaži-

li zúčastnit se všech disciplín kromě pingpongu, na který se 

naopak plně soustředil Zdeněk.   
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Roska Jihlava na výletě společně 
s Roskou Brno 

        Na léto se vždy připravuje výlet, ale kam vyrazit, aby 

se všem přijatelně šlapalo, nebylo to moc náročné a bylo 

pokud možno bezbariérové? 

 Zvolili jsme letos trasu se zají-

mavou náplní. U dálnice za Br-

nem – ve Vyškově je zajímavé 

Letecké muzeum, kde Nadace 

historické společnosti vystavuje 

nejenom plno letadel, ale i spous-

tu pozemní techniky. V muzeu 

bylo opravdu na co koukat; jsou zde vystavena stíhací, 

bombardovací, transportní i průzkumná letadla, vrtulníky, 

letecké motory, vojenská bojo-

vá i přepravní technika, dělo-

střelecké a protiletadlové zbra-

ně. Také mnoho dalších expo-

nátů a fragmentů vykopaných 

letadel z 2. sv. války. Zdálo se, 

že všichni se zájmem prohlíže-

li vystavené exponáty a jejich 

bezvadný stav. 

         Dalším a hlavním naším cílem byla ZOO ve Zlíně. Je 

tam k vidění na 220 druhů zvířat a ta jsou rozdělena podle 

kontinentů. Zajímavé jsou průchozí voliéry a expozice, 

kdy každý návštěvník si blízkostí s těmi zvířaty bezděky 

zpříjemnil ten krásný den. Ale všichni jsme se těšili nejví-

ce do pavilonu, kde jsou chováni rejnoci. Mohli jsme si je 

pohladit i nakrmit – samozřejmě za dodržení hygienických 

opatření pro zachování zdraví těchto obdivuhodných ryb. 

Pořád u nich bylo plno lidí a pořád se bylo na co dívat. 

          Když jsme byli unaveni, mohli jsme nastoupit do 

vláčku, který jezdil téměř celou zahradou. Měl několik  

 zastávek, takže se dalo popojít vždy k jiným zvířatům, 

prohlédnout jiné exponáty. A také navštívit různá občer-

stvovací zařízení a využít i docela slušné sociální zázemí 

některé dokonce i pro invalidy. 

             A opomenout se nedá překrásný zámek Lešná,  

který má přístupných 11 dobově zařízených pokojů.  

V  Sále předků se uzavírají svatby a v jedné z místností 

byla zrovna velká výstava panenek. Zámek je v areálu 

zahrady, krásný park s vodotrysky a vítané stíny rozloži-

tých stromů, které nám v tropickém horku poskytly tak 

potřebný chládek. 

 

          Když se blížila 

doba odjezdu, všichni 

jsme se vyfotili a uhřátí, 

ale spokojení jsme se 

klimatizovaným autobu-

sem vraceli domů. 

Foto: Vlasta Blatná 

 

 

 
Svaz tělesně postižených  
v České republice, o.s.  
Místní organizace Komín 

 

Předsedkyně organizace paní Emílie Čechová 

 
Výlet zámek Kroměříž 

Foto: Ida Bartošková 
 
Rekondiční pobyt Moravec 2015 
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Foto: Ida Bartošková 
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Zpravodaj Svazu tělesně postižených v České republice, o.s., kraj-

ské 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 8/15/8/2015, evidenční číslo perio-

dického tisku přidělené ministerstvem kultury MK ČR E10389 
Příspěvky zasílejte na adresu redakce do desátého dne v měsíci. 
Nevyžádané  příspěvky  redakce  nevrací  a  mohou  být  použity 
v příštích číslech. 

Odborné sociální poradenství 

Odborné  sociální  poradenství  poskytuje  přímou  pomoc  

lidem při řešení jejich sociálních problémů. 

Naši nabídku služeb doplňují přednášky. Jejich náplň tvo-

ří  aktuální témata, např. aplikace zákona o sociální službách 

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

vých kompenzačních pomůckách a možnostech jejich získání. 

Aktivizační služby 

Volný  čas  nepředstavuje  jen  prostor  pro  relaxaci  

a oddych, ale složitý dynamický systém širokého dosahu. 

Volnočasové projekty zvyšují osobní potenciál osob se zdra-

votním postižením a zkvalitňují jejich osobnostní profil, ve 

kterém se učí brát životní překážky optimisticky a neztrácet 

ze zřetele dlouhodobý životní cíl. 

Naše nabídka 

Zdravotní plavání 

Zdravotní cvičení 

Návštěvy kulturních akcí 

Ergoterapie 

Edukační činnosti 

Rehabilitační pobyty 

Zájezdy 

Nabízené aktivizační služby jsou realizovány v průběhu celé-

ho roku. 

Komu je služba určena? 

Služba je určena osobám s tělesným postižením  

a seniorům, bez rozdílu rozsahu postižení. 

Služba není vázána na členství v organizacích tělesně  

postižených. 

Dále nabízíme 

Zapůjčení kompenzačních pomůcek. 

V areálu bývalé Mosilany, Křenová 19, Brno. 

Bezbariérový přístup, možnost parkování. 

Prodej Euroklíčů. 

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

. 

Naše služby 

I. Odborné sociální poradenství 

II. Aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením. 

KDO JSME 

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

městská organizace Brno je samostatnou, nezávislou 

organizací, která sama o sobě a dále prostřednictvím 

svých  organizačních  jednotek  jako  samostatných 

právnických osob pomáhá zajišťovat potřeby zájmy 

členů a zdravotně znevýhodněných osob. Je občan-

ským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 

Sb., o sdružování občanů. Poskytuje odborné sociální 

poradenství a sociálně aktivizační služby pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením.  

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

je městská organizace, pod kterou spadá 8 místních 

organizací.  Místní  organizace  sdružují  své  členy, 

s  nimiž realizují činnosti v oblasti ozdravné, kultur-

ně-společenské, vzdělávací, poznávací i informační, 

vedoucí k aktivnímu společenskému životu. Pravi-

delná setkávání členů jednotlivých místních organi-

zací jsou orientována na společné sdílení informací, 

novinek, zážitků a řešení osobních záležitostí.  

Poslání Svazu tělesně postižených 

Posláním Svazu je prostřednictvím poskytovaných 

služeb zvyšovat a udržovat informovanost osob se 

zdravotním postižením, podporovat jejich nezávislost 

a samostatnost a napomáhat jim ke zvýšení či udrže-

ní kvality života. 

Co nabízíme 

Odborné sociální poradenství. 

Aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravot-

ním postižením. 

Zásady poskytování služeb 

Profesionalita. 

Bezplatnost. 

Důstojnost a diskrétnost. 

Respektování potřeb uživatelů. 

  

mailto:stp.ko.jmk@seznam.cz

