
  

 

 

PAPRSEK 
Otázka  
Jaká je platnost poukazu na vyšetření a ošetření? 
V době, kdy mi lékař vystavil poukaz na rehabilita-
ci, mě bolela záda tak, že jsem na ni chodit nemohla, 
a teď prý už není platný. 

Odpověď 
Rehabilitace, resp. fyzioterapeutická a ergoterapeutická 
péče se předepisuje na formulář nazvaný Poukaz na 
vyšetření/ošetření FT a ten má platnost 7 dní od vy-
stavení. Lékař  vás na tuto skutečnost měl raději 
upozornit, ale když se na poukaz pozorně podíváte, tak 
na něm informaci o sedmidenní platnosti najdete. To, že 
má poukaz sedmidenní platnost, neznamená nutně, že 
pacient má hned chodit rehabilitovat. Je běžné, že vás 
na příslušném odborném pracovišti objednají s nějakým 
odstupem nebo v termínu podle vaší dohody. Poukaz je 
jen třeba do 7 dnů uplatnit. V praxi některá pracoviště 
fyzioterapie akceptují i "prošlý" poukaz vzhledem  
k tomu, že pacient se může objednat po telefonu a pou-
kaz odevzdá až při své první fyzické návštěvě v předem 
dohodnutém termínu. V dané situaci ale budete muset 
svého lékaře informovat, že jste rehabilitaci neabsolvo-
vala, a požádat ho, zda vám – na základě posouzení 
vašeho aktuálního zdravotního stavu – vystaví poukaz 
nový. 

Omezenou platnost mají i další dva formuláře na vyšet-
ření/ošetření, a to poukaz na ošetřovatelskou 
a rehabilitační péči (ORP) a poukaz na domácí péči 
(DP). Na nich lékař  vyplňuje přesný údaj, do kdy 
poukaz platí (Platnost poukazu do...). V tomto přípa-
dě je časové omezení nutno skutečně dodržet, protože 
péči poskytnutou po vypršení platnosti by už pojišťovna 
nemohla uhradit. Například u domácí péče nemá doba 
od data vystavení poukazu do vyplněného data platnosti 
překročit 3 měsíce. Pak je třeba znovu zhodnotit stav 
pacienta a případně předepsat poukaz nový. 

Zbývající dva poukazy na vyšetření/ošetření, s nimiž se 
jako pacient můžete setkat, nesou označení K a Z. Pou-
kaz na vyšetření/ošetření K je určen k vyžádání kon-
ziliárního vyšetření, vyšetření či ošetření specialistou 
a k doporučení převzetí do péče. Vystaví vám ho např. 
praktický lékař, pokud vás posílá k odbornému lékaři, 
ale i odborný lékař, který vás odesílá k jinému specia-
listovi. A byť není stanovena obecná povinnost mít 
vždy doporučení od svého praktického lékaře, odborní 
lékaři ho ve většině případů vyžadují. Poukaz na vyšet-
ření/ošetření Z po vás určitě vždy chtít budou, pro-
tože je určen k vyžádání vyšetření rentgenem, ultrazvu-
kem, magnetickou rezonancí, metodami nukleární me-
dicíny apod. U obou těchto poukazů sice není stanove-
na jejich platnost, ale samozřejmě se předpokládá, 
že lékařem předepsané vyšetření absolvujete co nejdří-
ve. 
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Stanovení vzniku invalidity – typický  
problém, kde se ale daří chyby napravovat 

Chybné stanovení data vzniku invalidity ovlivňuje nejen 
výši invalidního důchodu, ale může být zásadní i pro při-
znání invalidního důchodu vůbec. Naštěstí se veřejné 
ochránkyni práv dlouhodobě daří nedostatky v této oblasti 
napravovat a zajistit tak lidem, na co mají právo. 

Posouzení zdravotního stavu vycházející z neúplných pod-
kladů, nedostatečné odůvodnění posudku a zejména stano-
veného data vzniku invalidity, to jsou typické problémy, 
s nimiž se veřejná ochránkyně práv opakovaně setkává. 
Dokládají to i dva případy, které úspěšně ukončila 
v uplynulém měsíci. V obou došlo k zásahu do práva 
na přiměřené sociální zabezpečení při nezpůsobilosti 
k práci. V jednom případě stěžovateli v důsledku chyby 
orgánu sociálního zabezpečení vůbec nebyl vyplácen inva-
lidní důchod, přestože na něj měl nárok, ve druhém mělo 
špatně stanovené datum vzniku invalidity negativní vliv 
na výši invalidního důchodu. 

Ročně obdrží ochránkyně okolo dvou set podnětů týkají-
cích se invalidních důchodů. Každý desátý končí zjištěním 
pochybení na straně orgánu sociálního zabezpečení. 

Opomenutí trvající invalidity 
Na ochránkyni se obrátil muž z Královéhradeckého kraje 
s žádostí o pomoc v těžké sociální situaci. Před lety vážně 
onemocněl a nemoc i léčba měly trvalé následky. 
Od roku 2003 byl kvůli svému stavu uznán plně invalid-
ním, ale protože nesplnil potřebou dobu pěti let důchodové-
ho pojištění z posledních deseti let před vznikem invalidity, 
nemohl mu být invalidní důchod přiznán. Musel tak žít 
pouze ze sociálních dávek. 

Od 1. 1. 2010 došlo ke změně zákona a rozšířily se pod-
mínky pro přiznávání invalidního důchodu. Nově na něj 
mají nárok lidé, kteří jsou ke dni vzniku invalidity starší 
38 let a v období 20 let před vznikem invalidity získali do-
bu 10 let důchodového pojištění. Stěžovatel proto 
o invalidní důchod znovu požádal, v únoru 2010 byla pro-
vedena lékařská prohlídka a ke dni jejího konání byl uznán 
invalidním ve III. stupni. Podmínku získání potřebné doby 
pojištění pro přiznání invalidního důchodu (v jeho případě 
10 let důchodového pojištění z doby 1990 – 2010) však 
opět nesplnil, takže mu nebyl přiznán. 

Veřejná ochránkyně práv se seznámila s podklady 
a konstatovala, že se ČSSZ dopustila v roce 2010 pochybe-
ní spočívajícího v neúplnosti a nepřesvědčivosti posudku 
o invaliditě. Posudkový lékař neuvedl, proč za datum vzni-
ku invalidity III. stupně stanovil den konání lékařské pro-
hlídky v roce 2010, když ze spisové dokumentace jasně 
vyplývá, že onemocnění stěžovatele způsobující dlouhodo-
bě nepříznivý zdravotní stav vzniklo mnohem dříve 
(v roce 2003). Nevypořádal se také se skutečností, že plná 
invalidita stěžovatele nebyla nikdy oduznána (trvala nepře-
tržitě od roku 2003). V roce 2010 tak invalidita nemohla 
nově vzniknout, ale šlo o její pokračování, pouze pod no-
vým označením (plná invalidita se od 1. 1. 2010 změnila 
na invaliditu III. stupně). Pokud by byl vznik invalidity 
správně stanoven k roku 2003, stěžovatel by podmínky pro 
nárok na invalidní důchod splnil (v roce 2003 byl starší 
38 let a v letech 1983 – 2003 získal 10 let důchodového 
pojištění). Od účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2010 by tak 
mohl invalidní důchod dostávat. 

ČSSZ pochybení uznala, novým rozhodnutím potvrdila 
datum vzniku invalidity III. stupně v roce 2003. Následně 
stěžovateli přiznala a zpětně doplatila invalidní důchod 
od 1. 1. 2010. 

Nedostatečné posouzení zdravotního stavu 
Stěžovatelka z Jihomoravského kraje měla přiznaný in-
validní důchod pro invaliditu III. stupně ve výši jen něco 
málo přes tři tisíce korun, tedy méně než je životní mi-
nimum. Požádala proto ochránkyni o přezkoumání při-
znaného důchodu. Ve svém podnětu popsala, 
že k prvnímu náporu psychické nemoci, která je příčinou 
jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, došlo 
v roce 2003. Několik let se snažila vše zvládnout, dokon-
čila studium a začala pracovat. O invalidní důchod požá-
dala až v roce 2010. Datum vzniku invalidity bylo stano-
veno na srpen 2010 a k tomuto datu jí byl přiznán inva-
lidní důchod. 

Ochránkyně vyhodnotila posudek o invaliditě za neúplný 
a nepřesvědčivý. Nevycházel podle ní z úplně zjištěného 
skutkového stavu. Ochránkyně zjistila, že orgán sociální-
ho zabezpečení neměl k dispozici dostatečnou podklado-
vou dokumentaci pro objektivní posouzení zdravotního 
stavu stěžovatelky. Ani na základě podkladů 
od stěžovatelky správní orgán nedošetřil relevantní doku-
mentaci. Podle ochránkyně si měl správní orgán 
od ošetřujícího lékaře vyžádat psychiatrickou dokumen-
taci stěžovatelky a zaměřit se na nálezy z období před 
rokem 2010. Z nich totiž vyplývá, že zdravotní postižení, 
pro něž je stěžovatelka invalidní ve III. stupni, jí bylo 
diagnostikováno už v roce 2007, příznaky se pak objevily 
ještě podstatně dříve. 

Na základě šetření ochránkyně vydala ČSSZ nové roz-
hodnutí, kterým stěžovatelce přiznala invalidní důchod 
už od roku 2007 (nejprve ve II., později ve III. stupni).  
Zdroj: http://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2017/
stanoveni-vzniku-invalidity-typicky-problem-kde-se-ale-dari-
chyby-napravovat/ 

Jste nemocní a máte padáka? (2) 
14.03.2017 ,  Finance.cz ,  Martin Ježek 
Stát se to může. Onemocníte a ještě jste dostali padáka. 
Co udělat? Záleží přesně na tom, kdy vaše pracovní ne-
schopnost začala. Dnes nabízíme poslední varianty čtyř 
situací. 

Pokračování článku Jste nemocní a máte padáka? (1) 
Nemoc v ochranné lhůtě po ukončení zaměstnání 
Varianta 3: Bývalý zaměstnanec onemocní 5 dnů po 
ukončení pracovního poměru. Na úřadu práce se dosud 
neregistroval. 

Vzhledem k tomu, že nemoc nastala již po ukončení pra-
covního poměru, nemá zaměstnanec nárok na náhradu 
mzdy od bývalého zaměstnavatele. Protože ale onemoc-
něl v ochranné lhůtě 7 dní, může přes zaměstnavatele 
uplatňovat nárok na nemocenskou, kterou mu od 15. ka-
lendářního dne pracovní neschopnosti začne vyplácet 
správa sociálního zabezpečení. 

V tomto případě opět nastává problém se zdravotním 
pojištěním. Protože se ihned po ukončení zaměstnání 
nepřihlásil do evidence uchazečů o zaměstnání, musí 
zdravotní pojištění hradit sám. „Zdravotní pojištění musí 
zaplatit za dobu od skončení pracovního poměru až do 
15. dne pracovní neschopnosti. Takže nejen prvních 14 
dní nemoci, ale i za ty dny, které promeškal, aniž by se 
zašel registrovat na úřad práce,“ komentuje situaci práv-
ník Jan Malihorský. 

Onemocní-li bývalý zaměstnanec po uplynutí ochranné 
lhůty, ztrácí nárok na nemocenskou. Pokud by do doby 
nemoci nebyl registrovaný na úřadu práce, měl by si re-

gistraci okamžitě vyřídit. „Vzhledem k tomu, že nemá  

http://www.finance.cz/
http://www.finance.cz/487570-vypoved-a-pracovni-neschopnost/
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„U malých firem probíhají kontroly spíše jednorázově  
a účtujeme je podle jednotlivých úkonů. U středních a vel-
kých firem je výhodnější uzavřít smlouvu s paušálním po-
platkem. Ten se počítá individuálně podle počtu zaměstnan-
ců, poboček a podobně," říká ředitel společnosti, která se na 
kontroly nemocných také specializuje. 

Prodloužení pracovního poměru 
Pro prodloužení pracovního poměru o dobu pracovní ne-
schopnosti je důležitá skutečnost, proč pracovní poměr zani-
ká. „Pokud dal zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, tak by 
se pracovní poměr prodloužil jak o dobu pracovní neschop-
nosti, tak o tu část výpovědní doby, která nebyla vyčerpána, 
jelikož zaměstnanec nastoupil do pracovní neschopnosti.  
K prodloužení nedojde, jestliže se zaměstnanec prodloužení 
písemně vzdá. V ostatních případech skončení pracovního 
poměru, tedy pokud dal výpověď zaměstnanec, nebo pode-
psal pracovní poměr na dobu určitou a podobně, se nic ne-
prodlužuje," říká právník Jan Malihorský. 

Co je podpůrčí doba? 
Doba, po kterou má být podle zákona o nemocenském po-
jištění vyplácena dávka (např. nemocenská). Podpůrčí doba 
nemocenského pojištění je 380 kalendářních dnů. 

Co je ochranná lhůta? 
Ochranná lhůta slouží k tomu, aby člověku vznikl nárok na 
nemocenské dávky i po skončení zaměstnání, tj. po 
skončení účasti na nemocenském pojištění. Od 1. ledna 
2008 činí délka ochranné lhůty sedm kalendářních dnů. 
Pouze pokud byl zaměstnanec před ukončením pracovního 
poměru zaměstnán po dobu kratší než sedm kalendářních 
dnů, činí jeho ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik dnů byl 
naposled zaměstnán. 
Zdroj: http://www.finance.cz/487867-vypoved-a-pracovni-
neschopnost-2/ 

Začala fungovat veřejná služba 
Dne 1. února 2017, nabyla účinnosti novela č. 367/2016 Sb., 
kterou se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi. Novela, jejíž původní návrh vzešel ze Senátu, finanč-
ně zvýhodní uchazeče o zaměstnání, kteří budou ochotni 
odpracovat alespoň 20 hodin veřejné služby měsíčně. Veřej-
ná služba podle novely č. 367/2016 Sb. není povinná, pouze 
nabízí možnost, jak si zvýšit sociální dávky. 

Novela č. 367/2016 Sb. se týká lidí, kteří pobírají příspěvek 
na živobytí déle než půl roku a přitom nevykonávají veřej-
nou službu ani žádné krátkodobé zaměstnání. Tito lidé nyní 
podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
pobírají částku jen na úrovni existenčního minima.  

Novelizované znění zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci  
v hmotné nouzi, jim ale od dnešního dne umožní zvýšení 
této částky, pokud budou aktivní. Když uchazeč o zaměst-
nání odpracuje alespoň 20 hodin veřejné služby měsíčně, 
dostane navíc 40 % rozdílu mezi životním a existenčním 
minimem. Obě tyto částky jsou definované zákonem  
č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a pro 
rok 2017 činí pro jednotlivce existenční minimum 2200 
korun a životní minimum 3410 korun měsíčně. 

Systém veřejných prací fungoval v ČR už v roce 2012, ale 
tehdy ho Ústavní soud přirovnal k nucené práci a zrušil ho. 
V tomto předchozím systému v roce 2012 totiž platilo, že 
pokud nezaměstnaný veřejnou službu odmítl, přišel tím  
o dávky.  

Nyní za nesplnění veřejné služby žádné sankce hrozit nebu-
dou. Pokud bude mít uchazeč o zaměstnání při výkonu ve-
řejné služby výdaje na dopravu, bude mu kompenzováno až 
300 korun měsíčně. Krajské úřady práce pak budou obcím 
poskytovat až 1000 korun jako příspěvek na pracovní pro- 

nárok na nemocenskou, může mu být poskytována podpora 
v nezaměstnanosti - pokud na ni má nárok, přičemž nescho-
penku donese na úřad práce, který následně omluví dočasné 
neplnění povinností uchazeče o zaměstnání," vysvětluje Jan 
Malihorský. 

Nemoc po registraci na úřadu práce 
Varianta 4: Člověk se ihned po ukončení pracovního po-
měru zaregistruje na úřadu práce. Pobírá podporu v neza-
městnanosti. Po několika dnech onemocní. 
V případě, že člověk onemocní ještě v ochranné lhůtě, má 
nárok na nemocenskou. Po dobu pobírání nemocenské se 
přeruší poskytování podpory v nezaměstnanosti. V jejím 
čerpání může nezaměstnaný pokračovat ihned poté, co mu 
přestane být vyplácena nemocenská. 
Pokud však člověk onemocní po ochranné lhůtě, bude zajiš-
těn jen podporou v nezaměstnanosti i po dobu pracovní ne-
schopnosti, přičemž neschopenka mu slouží jako omluven-
ka před úřadem práce. Po dobu nemoci nemusí člověk cho-
dit na úřad práce a aktivně hledat zaměstnání. 
Vzhledem k tomu, že se nezaměstnaný řádně zaregistroval 
do evidence uchazečů o zaměstnání, nebude mít problémy 
se zdravotním pojištěním – hradit ho za něj bude stát. 

Nezapomeňte… 
1. Prvních 14 kalendářních dnů nemoci vám vyplácí za-
městnavatel náhradu mzdy, až od 15. dne dostanete nemo-
censkou od správy sociálního zabezpečení. 
2. Onemocníte-li v ochranné lhůtě (maximálně 7 dnů po 
ukončení pracovního poměru), máte nárok na nemocenskou. 
Po uplynutí ochranné lhůty nárok ztrácíte. 
3. Pokud se po ukončení pracovního poměru nenahlásíte na 
úřadu práce, budete si muset sami hradit zdravotní pojištění. 

Jste nemocní a máte padáka? (3) 
16.03.2017 ,  Finance.cz ,  Martin Ježek 
Ve třetím pokračování o nelehké situaci, kdy jste nemocní  
a dostali jste vyhazov, se zaměříme na několik dobrých rad 
a taky vás budeme odrazovat od toho, abyste na marodce 
svévolně opouštěli domov. Nemusí se to totiž vyplatit. 

Od chvíle, kdy se změnil systém pro vyplácení nemocen-
ské, vznikl nový obor  podnikání. Zaměstnavatelům př i-
cházejí nabídky od firem, specializujících se na kontrolu 
nemocných pro jiné společnosti. Podle průzkumů už 
fungují desítky takových agentur. Na novou službu se za-
měřují zejména někteří soukromí detektivové, bezpečnostní 
agentury, personální agentury či studenti vyšších ročníků 
právnických fakult. V mnoha případech došlo pouze k zalo-
žení dceřiné společnosti nebo rozšíření působnosti stávají-
cích firem, vznikají ale i zcela nové subjekty. 

Rychlejší a efektivnější 
Novela zákona přenesla proplácení čtvrtého až čtrnácté-
ho dne nemoci na zaměstnavatele. Stát ji proplácí až od 
patnáctého dne. Firmám však novou povinnost kompenzo-
val jednak snížením odvodů na nemocenské pojištění, jed-
nak rozšířením jejich pravomocí. Vedle správy sociálního 
zabezpečení mohou dodržování léčebného režimu nově 
kontrolovat sami zaměstnavatelé. Anebo si k tomu mohou 
najmout firmu. Právě specializované agentury v propagač-
ních materiálech uvádějí, že jsou rychlejší a při odhalování 
simulantů efektivnější, než když zaměstnavatel spoléhá na 
bezplatnou kontrolu prováděnou státními úředníky. 

Do sta zaměstnanců 
Nabídek agentur využívají převážně menší firmy s deseti až 
sto zaměstnanci. Pro desítky firem už pracuje také společ-
nost, nabízející službu na atraktivní doméně kontroly-
nemocnych.cz. 

Klienti si můžou vybrat v zásadě ze dvou způsobů účtování. 

http://www.zmenyzakonu.cz/vyber.aspx?k=367/2016%20Sb.
http://www.zmenyzakonu.cz/vyber.aspx?k=111/2006%20Sb.
http://www.zmenyzakonu.cz/vyber.aspx?k=367/2016%20Sb.
http://www.zmenyzakonu.cz/vyber.aspx?k=367/2016%20Sb.
http://www.zmenyzakonu.cz/vyber.aspx?k=111/2006%20Sb.
http://www.zmenyzakonu.cz/vyber.aspx?k=110/2006%20Sb.
http://www.finance.cz/


4 

 

 
dům na sociální pojištění než malé příjmy, částečné úvazky 
atd. 

Jedním z okamžiků, kdy můžete ovlivnit, jestli a v jaké 
výši dostanete státní starobní důchod, je právě konec dub-
na (přesněji letos nejpozději v pondělí 1. 5. 2017). A to 
především, pokud jste alespoň po část roku byli osobami na 
tzv. vedlejší SVČ (podnikání při mateřské, rodičovské, 
studiu do 26 let, důchodu) nebo jste byli osobami bez pří-
jmu podléhající sociálnímu pojištění (typicky příjem jen ve 
formě nájemného, kapitálových příjmů nebo bez jakýchko-
liv příjmů, jako např. nepracující studenti starší 18 let, 
uchazeči o zaměstnání bez podpory v nezaměstnanosti 
i bez podpory během rekvalifikace). V tomto článku se 
zaměříme, jak bylo inzerováno, na osoby vykonávající 
vedlejší SVČ. Ostatní zájemce o dobrovolné důchodové 
pojištění odkážeme na webové stránky České správy soci-
álního zabezpečení. 

To, že nemusíte platit sociální pojištění, neznamená, že za 
tu dobu máte náhradní dobu pojištění (lidově řečeno, že za 
vás „platí“ sociální pojištění stát), více v článku Vyznejte 
se v důchodu: Jak funguje první pilíř důchodového systé-
mu? Pozor především na tyto případy, kdy se jedná nebo 
částečně jedná o vyloučenou dobu, nesníží vám sice celoži-
votní průměrný příjem, ale tato doba se vám ani nezapočí-
tává do doby pojištění pro přiznání starobního důchodu: 

 Ukončili jste zaměstnání, jste evidováni na úřadu 
práce, ale nepobíráte podporu v nezaměstnanosti ani 
podporu během rekvalifikace. Doba na úřadu práce 
se započítá vždy jen z 80 % a navíc doba na úřadu 
práce bez podpory jen do omezené výše (1 rok do 
věku 55 let nebo 3 roky poté). Bez podpory jste 
typicky v případě, že jste evidováni příliš dlouho, 
ale také na začátku evidence, protože jste dostali 
odstupné.  

 Oba rodiče neplatí sociální pojištění z důvodu péče 
o dítě do 4 let. Jen jeden z rodičů si bude moci 
uplatnit náhradní dobu pojištění při žádosti 
o důchod.  

 Rodič pečuje o dítě nad 4 roky, nemusí platit sociál-
ní pojištění. Doba se mu nezapočítává. 

 Jste zaměstnáni na DPP nebo DPČ, a přitom nemu-
síte platit sociální pojištění. Příjem ani doba DPP 
nebo DPČ se vám nezapočítává. 

 Jste student starší 18 let. Už nějakou dobu se doba 
studia vůbec nezapočítává. 

 Pobíráte předdůchod z III. pilíře (DPS). Doba se 
vám nezapočítává. 

Výše uvedené případy mohou ve vaší době pojištění udělat 
díry, které způsobí, že nesplníte minimální dobu pojištění 
pro odchod v předčasném termínu (informuje o tom ČSSZ 
na svých stránkách), nebo dokonce v řádném. Nelze zpětně 
doplatit sociální pojištění více než rok dozadu (kdysi šlo). 
Pokud jste si současně v minulém roce i přivydělávali při 
vedlejší SVČ a nedosáhli jste zisku cca 64 000 Kč, nemusí-
te platit sociální pojištění, ale můžete. Máte? 

Platit, nebo neplatit? 
Nejdříve si nechte poslat Informativní osobní list důchodo-
vého pojištění (IOLDP) a zkontrolujte, že zde máte všech-
ny údaje, případné chybějící doby zdokladujte. Údaje za-
dejte do kalkulačky, zadejte dobu pojištění z IOLDP a na-
stavte odchod do důchodu dneska. 

Kalkulačka sice spočítá pravděpodobně nesmyslnou výši 
důchodu, pokud vám zbývá spoustu let do odchodu do dů-
chodu, nicméně některé údaje lze brát jako orientačně 
správné. Na záložce „Podrobnosti k výpočtu“ si nalezněte  

středky pro osoby, které budou vykonávat veřejnou 
službu.  

Při přidělování veřejné služby by úřady měly brát ohled 
na dosažené vzdělání a profesní praxi uchazeče. 

Novela č. 367/2016 Sb. také upravuje odůvodněné ná-
klady na bydlení pro účely příspěvku na živobytí, do 
nichž se nově mají započítávat prokazatelně vynakláda-
né výdaje, avšak maximálně do výše 75 % normativních 
nákladů na bydlení podle zákona č. 117/1995 Sb.,  
o státní sociální podpoře. 

Autor: Martina Vojíková 

Detaily k novele platné od února 2017 
Od 1. února 2017 nabyla účinnosti novela č. 367/2016 
Sb., kterou se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Lidé, 
kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR a pobírají dávky  
v hmotné nouzi déle než půl roku, mají od února mož-
nost zvýšit si příjem v rámci veřejné služby. 

Naopak zvýšit příjem si tyto osoby nemohou pro-
střednictvím výkonu dobrovolnické služby výkonu 
dobrovolnické služby, který je definovaný zákonem č. 
198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
(Dobrovolnická služba je vykonávána bez nároku na 
odměnu, není vykonávána za účelem uspokojování 
osobních zájmů a nenahrazuje činnosti, které by jinak 
vykonávali osoby v pracovněprávním vztahu nebo zajiš-
ťované osobami v rámci jejich podnikání). 

Dobrovolnická služba se již nepovažuje za snahu o zvý-
šení příjmu vlastní prací. Osoby v hmotné nouzi tudíž 
již nejsou bonifikovány za výkon dobrovolnické služby. 
Není tedy důvod, aby k organizacím s akreditovaným 
programem podle zákona o dobrovolnické službě byly 
posílány osoby v hmotné nouzi z Úřadů práce za účelem 
zvyšování si dávek na živobytí.  
Zdroj: http://www.hest.cz/cs-CZ/aktualne/informace-ke-zmene
-zakona-o-hmotne-nouzi-a-dobrovolnicke-sluzbe 

Vyplatí se vám dobrovolné sociální  
pojištění? 
Do konce dubna můžete ovlivnit, jestli a v jaké výši 

dostanete státní starobní důchod. Uká-
žeme si, jak se dopracovat k věcnému 
srovnání případů, kdy se přihlásíte, či 
nepřihlásíte k dobrovolnému sociální-
mu pojištění. 

Vladimír Kutálek 
Důležité je, abyste vykonávali v minulém roce alespoň 
po část roku vedlejší SVČ. Pokud už víte, nebo si myslí-
te, že žádný státní starobní důchod nedostanete nebo 
nebude vůbec, nebo jste byli zaměstnanci, nebo měli 
hlavní SVČ po celý rok 2016, či jste měli vedlejší SVČ 
s větším ziskem než 64 000 Kč, nemusíte číst dál. 

Otázku, jaký budu mít důchod, co mám nejlépe udělat, 
si kladou sami především lidé před důchodem v době, 
kdy ztratí práci a mají to za pár (let). Nicméně výše stát-
ního důchodu je zásadně ovlivněna od narození. Kaž-
dým vaším rozhodnutím. Mějte na paměti vždy i státní 
důchod. Občas pouhá byrokratická nebo legislativní 
změna může mít pozitivní, nebo negativní vliv na výši 
vašeho státního důchodu v budoucnu. I nyní si můžete 
volit mezi pro vás ekvivalentními možnostmi, ale 
s velkým vlivem na budoucí důchod, zvláště pokud ně-
které limity překročíte (především doba na ÚP, doba 
péče o děti), popř. kdy z hlediska výše důchodu je ně-
kdy lepší náhradní doba či příjmy nepodléhající odvo- 

http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/ucast-na-pojisteni/dobrovolna.htm
http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/ucast-na-pojisteni/dobrovolna.htm
http://www.mesec.cz/clanky/vyznejte-se-v-duchodu-jak-funguje-prvni-pilir/
http://www.mesec.cz/clanky/vyznejte-se-v-duchodu-jak-funguje-prvni-pilir/
http://www.mesec.cz/clanky/vyznejte-se-v-duchodu-jak-funguje-prvni-pilir/
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/2014-06-05-predcasny-starobni-duchod-v-otazkach-a-odpovedich.htm
http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/informativni-osobni-list-duchodoveho-pojisteni.htm
http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/informativni-osobni-list-duchodoveho-pojisteni.htm
http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/duchodova-kalkulacka/kalkulacka-pro-orientacni-vypocet-starobniho-duchodu.htm
http://www.zmenyzakonu.cz/vyber.aspx?k=367/2016%20Sb.
http://www.zmenyzakonu.cz/vyber.aspx?k=117/1995%20Sb.
http://www.mesec.cz/autori/vladimir-kutalek/


5 

 

 

vypočtený osobní vyměřovací základ a výpočtový základ. 
Současně si zjistěte, jaké byly použity redukční hranice. 
V našem příkladu řekněme, že první tři měsíce byla osoba 
zaměstnaná na dobu určitou a dalších devět měsíců byla jen 
vedlejší SVČ pečující o dítě spolu s druhým rodičem, nee-
vidovala se na úřadu práce – nemohla by podnikat, ale zisk 
nepřekročil hranici cca 64 000 Kč. V našem příkladu řek-
něme, že byla překročena první redukční hranice, tedy část 
pracně vydělaných peněz je redukovaných na 26 % a výpo-
čtový základ bez dobrovolného pojištění (už 
s vyměřovacím základem za poslední tři měsíce zaměstnání 
v roce 2016) je 13 241 Kč. 

Z přehledu si zjistěte, jakou částku po vás bude stát chtít za 
přihlášení k účasti na DP OSVČ v předcházejícím roce. 
Lze se přihlásit jen k celému roku, a to i když jste byli po 
část roku zaměstnáni (v našem příkladu 3 měsíce).  

Autor: Vladimír Kutálek 
Přihláška k důchodovému pojištění. 

 

Pro rok 2016 zaplatíte za dobrovolné pojištění minimální 
částku 9465 Kč, která vám zvýší roční vyměřovací základ 
o 32 411 Kč. 

Autor: Vladimír Kutálek 
Informace z Přehledu o příjmech a výdajích.¨ 

Opět využijete kalkulačku, navýšíte vyměřovací základ 
o výši vyměřovacího základu dobrovolného pojištění  
a spočítáte si novou výši výpočtového základu (např. vám 
to může navýšit výpočtový základ na 13 263 Kč. Pokud by 
jste byli např. pronajímateli po celý rok bez příjmu 
s odvody na sociální pojištění, může vám to výpočtový 
základ snížit). K rozdílu výpočtových základů, ať už klad-
nému, či zápornému (v našem příkladu k 22 Kč), přičtete 
poměrnou část 1,5 % tohoto výpočtového základu. 
V našem příkladu 9/12 × 1,5 % × 13 263 Kč. Tedy pokud 
se přihlásíte na dobrovolné pojištění, zaplatíte 9465 Kč a za 
současných podmínek se vám důchod navýší přibližně 
o 171 Kč měsíčně. 

Pokud zanedbáme inflaci (resp. pokud budeme předpoklá-
dat, že se výše důchodu bude valorizovat přibližně podob-
ně, jako bude výše inflace), pak aby se vám vrátilo nyní 

zaplacené pojistné po přiznání důchodu, musíte pobírat 
starobní důchod minimálně 4,6 let.  

Mějte na paměti, že je spousta neznámých, jak se budou 
měnit podmínky a výše důchodu. Přesto lze očekávat, že 
zde bude vždy stále rozdíl v důchodu dle doby pojištění. 
A tedy naše rozhodování dle rozdílu bude stále platné. To, 
co bude mít zásadní vliv, je inflace. Jestli a jak budou valo-
rizovány příslušné inflační koeficienty. Ale i to, jak je in-
flace počítána a jaký je rozdíl oproti vaší osobní inflaci, 
inflaci vašeho spotřebního koše. 

Rozhodnutí je na každém 
Zohledněte i to, že důchod se počítá z celých let doby po-
jištění. Spolu s dobou jiných dob pojištění můžete překročit 
další celý násobek roku pojištění a tedy ve skutečnosti si 
nenavýšíte důchod o 9/12 × 1,5 %, ale o celých 1,5 %, ne-
bo nepřekročíte a důchod se vám nenavýší o nic. Ale v tuto 
chvíli nelze říct, který z těchto případu nastane, a proto je 
vhodné počítat s poměrnou částí. 

Může se stát, že vám těch 9 měsíců může scházet 
v důchodovém věku do minimální doby pojištění a nemohli 
byste odejít ve svém důchodovém věku, ale třeba až o těch 
9 měsíců později (tedy nedostanete důchod v celkové výši 
cca 100 000 Kč). V takových případech vás až tak navýšení 
v našem příkladu o 171 Kč měsíčně nezajímá. Dokonce si 
můžete snížit výpočtový základ za cenu získání doby pojiš-
tění, a stejně bude dávat smysl zaplatit dobrovolné pojiště-
ní. 

Pokud jste měli nebo čekáváte, že budete mít nadprůměrné 
výdělky podléhající sociálnímu pojištění a tedy podléhající 
redukčním hranicím, zvláště té poslední nastavené nyní na 
115 600 Kč, rozhodně zvažte dobrovolné pojištění 
k doplacení doby, a to i v případě snížení osobního vymě-
řovacího základu. 

Variant je příliš mnoho, nicméně doufám, že jsem vám 
pomohl nějak kvantifikovat vliv rozhodnutí, jestli se dobro-
volně pojistit za minulý rok do 1. 5. 2017. 

Na závěr si dovolím trochu snění. Bylo by pěkné, kdyby mi 
každý rok došel výpis ze státního pilíře, i kdyby jen  
e-mailem. Kde by bylo uvedeno, jaké doby mám evidova-
né, jakou dobu mám celkově evidovanou, kolik mi schází 
splnit. Jakou penzi bych dostal zítra při přiznání invalidní-
ho důchodu prvního, druhé, třetího stupně včetně příkladů 
postižení, které do příslušného stupně spadají. Jaký pozů-
stalostní důchod získají po mě mí blízcí, jmenovitě. 
A pokud bych v příštím měsíci už neplnil podmínky doby 
pojištění pro přiznání invalidní penze, poslal by mi stát 
upozornění. 

Zpátky do reality, nic takového nečekejte, sami si čas od 
času vyžádejte a zkontrolujte svůj Informativní osobní list 
důchodového pojištění a případně si ho dejte do pořádku. 
Při doplňování dob pojištění se nenechte odradit, že se to 
obvykle dělá při žádosti o důchod. Dvě ze čtyř škol/fakult, 
které jsem navštěvoval, už neexistují. A to mám stále tak 
30 let do státního důchodu, kdy doklady může vzít oheň, 
povodeň, vytopení sousedem. Sami si odhadněte předpo-
kládanou výši přiznaných důchodů. Pokud se vám výše 
penzí zdá nedostatečná, zvažte komerční pojištění a/nebo 
samopojištění (čti dostatečné finanční rezervy a pasivní 
příjmy). 
Zdroj: http://www.mesec.cz/clanky/vyplati-se-vam-dobrovolne-
socialni-pojisteni-2016/ 

Osobní vyměřovací 
základ 

14 734 Kč 

Výpočtový základ 13 241 Kč 

Redukční hranice Započte se 

Do 12 716 100 % 

Nad 12 716 do 
115 600 Kč 

26 % 

Nad 115 600 0 % 
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Daňový balíček podruhé: Co se (ne)schválilo 
a od kdy platí? 
Sněmovna znovu schválila daňový balíček. Co do něj 

chtěli přidat senátoři, v jakém 
znění bude platit a od kdy? 
10.4.2017 Gabriela Hájková 

Poslanci už podruhé odhlasovali 
daňový balíček (sněmovní tisk 
873), který se do Sněmovny vrátil 

s pozměňovacími návrhy Senátu. Co se (ne)schválilo a od 
kdy by měly změny začít platit? 

Zamítnuté osvobození 
Senát vrátil daňový balíček s pozměňovacími návrhy, 
které měly zavést osvobození pozemků kolem staveb při 
jejich prodeji od daně z přidané hodnoty. Dani (DPH) by 
tak podléhal pouze pozemek, na kterém stojí stavba, na ty 
přiléhající platit neměla. Kromě toho chtěl Senát upřesnit 
definici stavebního pozemku tak, aby do ní spadaly pouze 
pozemky, na kterých může být na základě vydaného sta-
vebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené 
stavby postavena stavba, která je pevně spojena se zemí. 

Na návrh ministra financí Andreje Babiše ale změna 
neprošla. K pozměňovacímu návrhu trochu úsměvně uve-
dl, že pokud ho poslanci podpoří, budou vlastně hlasovat 
pro obcházení daní. 
Daňový balíček měl původně platit od 1. dubna. Nyní 
platí, že bude, až na výjimky, účinný 15 dní od jeho vy-
hlášení ve Sbírce zákonů. Sleva na děti by však měla pla-
tit zpětně od počátku roku. 

Vyšší sleva na děti 
Jednou z nejvýraznějších změn je další růst daňového 
zvýhodnění na druhé dítě o 200 Kč měsíčně (tj. 
o 2400 Kč ročně) a na třetí a další dítě o 300 Kč měsíč-
ně (tj. o 3600 Kč ročně). Sleva na jedno dítě zůstane stej-
ná. Ze změny budou tedy profitovat jen pracující rodiče 
dvou a více vyživovaných dětí, se kterými bydlí ve spo-
lečné domácnosti. 
Sleva na druhé dítě tak měsíčně bude či-
nit 1617 Kč (ročně 19 404 Kč) a na třetí a další děti 
pak 2017 Kč – ročně tedy 24 204 Kč. 

 
Zaměstnanci si novou výši slev užijí tradičně dříve než 
OSVČ (tedy pravděpodobně už během letošního roku), 
které je budou uplatňovat až při podání daňového přiznání 
v následujícím roce po účinnosti změn. Zaměstnancům se  

navíc letos při zúčtování daní (pokud si nebudou podávat 
daňové přiznání) bude dorovnávat i loňské zvýšení slevy 
na druhé a další dítě z počátku roku 2016, které, tak jako 
letos, mělo být platné už od ledna, ale nestihlo se schválit 
včas. Z toho plyne, že i příští rok při zúčtování daní za-
městnavatelem (nebo při podání daňového přiznání) se 
bude dodatečně zaměstnancům uplatňovat letošní zvýšení 
slevy na dítě za dobu od počátku roku do data účinnosti 
daňového balíčku.  

Přísnější pravidla pro vznik nároku na daňový bonus 
Novela plánuje kvůli zneužívání také zúžit výčet příjmů, 
které zakládají nárok na vznik daňového bonusu. Nárok 
na roční daňový bonus získáte, pokud vaše příjmy dosa-
hují nejméně šestinásobku minimální mzdy, pro rok 
2017 tedy platí částka 66 000 Kč (maximální výše roční-
ho bonusu zůstává stejná, 60 300 Kč). Nově do těchto 
příjmů nebude možné zahrnout kapitálové příjmy a pří-
jmy z pronájmu majetku. Nárok na bonus se bude řídit jen 
příjmy ze zaměstnání a podnikání. 

Sleva na dítě a vyživovanou manželku i pro OSVČ 
s paušálem 
Do novely se v rámci pozměňovacích návrhů dostala také 
možnost uplatnit slevu na dítě a vyživovanou manželku 
i pro OSVČ uplatňující výdajový paušál (přesněji i za 
situace, kdy daňový základ z podnikání či pronájmu pře-
sahuje 50 % celkového daňového základu). Poslanci tento 
pozměňovací návrh (jako jeden z mála) schválili. 
Výměnou za navrácení nároku na uplatnění slevy na dítě 
a na vyživovanou manželku se ale má využití paušálů dál 
omezit. Mezní příjem (a analogicky i maximální částka 
uplatnitelných výdajů při použití paušálu) se má snížit na 
polovinu. Podnikatelé s vyššími příjmy si tak budou moci 
paušál uplatnit jen do limitu výdajů, které vychází právě 
z mezního příjmu. Nově tedy má platit: 

OSVČ by si mohly uplatnit slevu na dítě nebo vyživova-
nou manželku už za letošní rok. Podle přechodného usta-
novení si budou moci podnikatelé vybrat, zda už využijí 
nová pravidla, nebo si naposledy uplatní výdajové paušá-
ly podle těch původních. 

Změna rozhodného okamžiku pro uplatnění slevy pro 
ZTP/P a invalidy 
Rozhodný okamžik vzniku nároku na slevu pro držitele 
ZTP/P či poplatníka po přiznání invalidity se má změnit. 
Nově nevznikne nárok na slevu až v okamžiku vydání 
průkazu ZTP/P, nebo pobírání invalidity, ale už v mo- 

Výše  
slevy 
dle 
počtu 
dětí 

2014 
(za měsíc / 
za rok) 

2015 
(za měsíc / 
za rok) 

2016 
(za měsíc / 
za rok) 

2017 
(za měsíc / 
za rok) 

Sleva 
na 
1. dítě 

1117 Kč / 
13 404 Kč 

1117 Kč / 
13 404 Kč 

1117 Kč / 
13 404 Kč 

1117 Kč / 
13 404 Kč 

Sleva 
na 
2. dítě 

1117 Kč / 
13 404 Kč 

1317 Kč / 
15 804 Kč 

1417 Kč / 
17 004 Kč 

1617 Kč / 
19 404 Kč 

Sleva 
na 
3. dítě 

1117 Kč / 
13 404 Kč 

1417 Kč / 
17 004 Kč 

1717 Kč / 
20 604 Kč 

2017 Kč / 
24 204 Kč 

Růst slevy na dítě 

OSVČ Výše uplatňovaného 
výdajového paušálu 

Nová maximální 
částka uplatnitel-
ných výdajů do 
částky 

Osoby podnikající 
v zemědělství, 
lesnictví, vodním 
hospodářství a 
řemeslné výrobě 

80 % 800 000 Kč 

Ostatní živnostníci 60 % 600 000 Kč 

Ostatní (nezávislá 
povolání, znalci, 
tlumočníci, autoři) 

40 % 400 000 Kč 

Osoby s příjmy 
z pronájmu 

30 % 300 000 Kč 

Výdajové paušály a pravidla pro jejich uplatnění po schválení 
daňového balíčku 

http://www.mesec.cz/autori/gabriela-hajkova/
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=873
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=873
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mentě jejich přiznání. To samé pravidlo bude platit 
i v případě slevy na vyživovanou manželku ZTP/P a slevy 
na dítě ZTP/P. 

Paušální daň pro více podnikatelů 
Poslanci na schůzi schválili i rozšíření možností využití 
paušální daně pro podnikatele. Nově si paušální daň mohou 
nechat stanovit i podnikatelé se zaměstnanci nebo ti, kteří si 
přivydělávají jako OSVČ k zaměstnání.  

Institut nespolehlivé osoby 
Novinka pro podnikatele zavádí tzv. institut nespolehlivé 
osoby. Tím je podnikatel, který neplní své daňové povin-
nosti – i jiné než ty vztahující se k placení DPH. Návrh se 
tedy snaží postihnout i ty podnikatele, kteří se snaží vy-
hnout nálepce nespolehlivého plátce, která se ale vztahuje 
pouze k povinnostem vyplývajícím ze zákona o dani 
z přidané hodnoty (např. podezření z účasti na karuselovém 
podvodu). Označení nespolehlivé osoby si může vysloužit 
od finančního úřadu fyzická či právnická osoba, která není 
plátcem, ale závažně porušuje své povinnosti vztahující se 
ke správě daně z přidané hodnoty, vyplývající 
z daňového řádu. 

Registr, kam se budou tyto osoby zapisovat, má sloužit pod-
nikatelům k prověření jejich obchodních partnerů.  

Více příjmů zdaňovaných srážkou 
Důležitou změnou je také rozšíření příjmů, které se mají 
zdaňovat srážkovou daní. Nově by mělo platit, že příjem do 
2500 Kč měsíčně při nepodepsaném prohlášení k dani se 
bude danit srážkou (15 %). Zároveň ale zůstává v platnosti 
limit pro odměny z dohody o provedení práce, tedy že do 
10 tis. měsíčně se takový příjem opět daní srážkou. 

Elektronické prohlášení k dani 
Od dubna by s účinností návrhu mělo být možné podepsat 
prohlášení k dani také elektronicky. V té souvislosti se 
předpokládal vznik elektronického formuláře, jehož zveřej-
nění se kvůli zpoždění daňového balíčku odsunulo. Namísto 
toho byl tedy zveřejněn nový tiskopis prohlášení k dani, 
zatím ale jen papírový. 
Zdroj: http://www.mesec.cz/clanky/danovy-balicek-podruhe-co-se-
ne-schvalilo-a-od-kdy-plati/?ref=strossle 

Ani vysoké příjmy nezaručují nárok na  
nemocenskou 
06.04.2017 ,  Finance.cz ,  Petr Gola 
Nárok na nemocenskou není automatický, musí být splněny 

zákonné podmínky. Někteří obča-
né mají nadprůměrné příjmy a 
přesto v případě pracovní ne-
schopnosti neobdrží nemocen-
skou. Podívejme se na vybrané 
praktické příklady. 
Při splnění zákonných podmínek 
náleží nemocenská od 15. dne 
pracovní neschopnosti. V prvních 
14 dnech pracovní neschopnosti 

náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnanci zaměstna-
vatel. Náhrada mzdy však náleží až od 4. dne pracovní ne-
schopnosti. 

Kdo vyplácí nemocenskou? 
Nemocenskou vyplácí místně příslušná OSSZ (Okresní 
správa sociálního zabezpečení) a výše nemocenské závisí 
na dosaženém příjmu v rozhodném období, zpravidla za 
předcházejících 12 kalendářních měsíců. Nárok na nemo-
censkou však vzniká pouze v případě, že výdělečná činnost 
zakládá účast na nemocenském  
V praxi lze mít vysoké příjmy a platit vysokou daň z příjmu 
fyzických osob, ale nemocenská nemusí náležet. 

Praktický příklad 1) 
Paní Benešová pracuje současně pro čtyři zaměstnavatele.  
Pro každého na dohodu o provedení práce s měsíční odmě-
nou 10 000 Kč. Paní Benešová má měsíční příjem 40 000 
Kč, ale nemůže čerpat nemocenskou. Když je měsíční od-
měna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně, tak 
se z dohody neplatí sociální pojištění a nelze čerpat ani 
nemocenské dávky. 

Praktický příklad 2) 
Živnostník Loháček má roční hrubý zisk 600 000 Kč. Pan 
Loháček však není účasten na dobrovolném nemocenském 
pojištění. OSVČ, které nejsou účastny na dobrovolném 
nemocenském pojištění, nemohou v případě pracovní ne-
schopnosti pobírat nemocenskou. 

Praktický příklad 3) 
Paní Balážová má pravidelný měsíční příjem z pronájmu 
ze zděděných nemovitostí ve výši 35 000 Kč. Žádný jiný 
příjem paní Balážová nemá. Paní Balážová nemá v případě 
pracovní neschopnosti nárok na nemocenskou. Příjem  
z pronájmu nezakládá účast na nemocenském pojištění  
a neplatí se z příjmu z pronájmu sociální pojištění. 

Praktický příklad 4) 
Pan Kyčerka obdržel od svého zaměstnavatele výpověď. 
Pan Kyčerka pracoval u zaměstnavatele pět let a měl nad-
průměrnou měsíční mzdu 40 000 Kč. Pan Kyčerka one-
mocní desátý den po skončení pracovního poměru. Pan 
Kyčerka nemá nárok na nemocenskou, přestože platil po 
dobu pěti let vysoké sociální pojištění. Panu Kyčerkovi 
nyní netrvá pracovní poměr a nenastoupil na nemocenskou 
v zákonné 7denní ochranné lhůtě. 

Praktický příklad 5) 
Starobní důchodce Vaněk pracoval i dva roky po dosažení 
řádného důchodového věku a pobíral současně důchod  
a mzdu. Měsíční mzda činila 32 000 Kč. Pan Vaněk one-
mocní třetí den po skončení pracovního poměru. Pan Va-
něk nebude mít nárok na nemocenskou, přestože onemoc-
něl v 7denní ochranné lhůtě. Starobní důchodci mají totiž 
dle zákona o nemocenském pojištění nárok na nemocen-
skou pouze za dobu trvání pracovního poměru. 

Praktický příklad 6) 
Panu Dostálovi plynou během roku vysoké příjmy z prode-
je cenných papírů. Pan Dostál příjmy z prodeje cenných 
papírů, u kterých nejsou splněny podmínky pro daňové 
osvobození, zdaňuje v souladu se zákonem o dani z pří-
jmu. Z příjmů z prodeje cenných papírů se však nikdy ne-
platí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. V případě 
pracovní neschopnosti nevzniká tedy panu Dostálovi nárok 
na nemocenskou. 
Zdroj: http://www.finance.cz/489189-narok-na-nemocenskou/ 

Jaké doklady pro důchod jsou potřeba po 
ukončení pracovního poměru v EU pro české-
ho zaměstnavatele? 
Doklady, resp. údaje o pracovní činnosti v cizině není tře-

ba českému zaměstnavateli předkládat. 
Doby Vaší účasti na pojištění v cizině  
a případně další skutečnosti související 
s Vašimi budoucími důchodovými náro-
ky by měly být evidovány příslušným 
nositelem pojištění a budou využity  
v okamžiku podání Vaší žádosti o dů-
chod. Přesto doporučujeme uschovat si 

veškeré dokumenty související s dobou Vašeho pojištění  
v cizině. 
Zdroj: http://www.cssz.cz/templates/nejcastejsi-dotazy.aspx? 

http://www.finance.cz/
http://www.finance.cz/autori/petr-gola/


8 

 

 

 
ROSKA-Brno-město 

30.dubna...ČARODĚJNICE... 
Hej, čarodějné holky 
30. duben máme tu zpátky 
letíme komínem nebo snad vrátky 
už čeká na nás všechny 
pometlo,klobouk a černá kočka 
v noci i nám zasvítí očka. 

Sraz máme opět  
tam na šibeničním vrchu 
déšť trochu pomůže na ohně pustí sprchu 
a tak si letíme a je nám fajnově 
na slet se těšíme a kašlem na ohně. 

Čeká nás zábava víno a grog 
a čarodějnic pozvánka na ten příští rok 
blíží se ráno pomalu končíme 
s veselým úsměvem se  
všichni loučíme. 
~~~~~~~~~~ 

~Slet čarodějnic~ 
Milé čarodějnice. 
Dnes je tady náš velký svátek  
přece 30.dubna 
a to ani jedné z nás není putna 
vůbec nemusíme mít poklizené chýše 
vždyť lepší je ten nepořádek 
jak se v našich 
"Čarodějných Listech" píše. 
 
Každá si doma 
své spoďáry přičmoudí 
vlasy si rozcuchá,to se zařídí 
a černým uhlem si svoje tváře zvelebí 
to se všem kolem ohňů jistě zalíbí. 
Jo,ještě si přilepit na nosánek 
několik umělých bradavic 
vylomit si přední zub,přibrousit drápy. 
Víc už nic? 
A už je to tady... 
tak nastartovat košťata 
černého kocoura na hrb posadit, 
pak před půlnocí přeletíme přes vrata 
a na šibeniční vrch 
můžeme vyrazit. 
Cestou si dáme majzla na ty ohně 
bacha,letíme doleva pak doprava a rovně 
klidně jim do těch ohňů plivneme 
a těm ostatním se vyhneme. 
~ 
Sláva,opět ti blázni  
žádnou z nás nechytli 
zase jsme ty ogary u ohňů 
parádně oblafly. 
Teď se všechny svým drápem  
do kroniky podepíšeme 
a milé přítelkyně 
na příští rok se zase těšíme 
a holky,né že né..... 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~SLET~ 
Haló,haló milé dámy 
vy už jste to slyšely? 
Že na dubna třicátého´ 
Slety pro nás chystali. 
 

Prý ať cestou nebloudíme 
na koštěti v povětří, 
na kopcích tam bude hořet 
tím nám cestu vyznačí. 
 
Oni si snad všichni myslí 
že jsme ženský praštěný, 
ohně ty jim počuráme 
tak jak loni,předloni... 
Naše čarodějné slety 
nám nikdy nikdo nezkazí, 
chystejte už všechno dobré 
ať nic při reji neschází. 
 
Na ohni pak grilujeme 
utopence, 
naložené syrečky 
pak si k ohni přizveme 
vás,šikovné synečky. 
Narazíte soudek piva 
my dáme flašku pálenky, 
to se nám to potom zpívá 
...JO..ZASE... 
jsme vám, chi, chi, ufrnkly. 
+~+ 
No,snad příště 
nevíme, 
no jo, 
ale už se bojíme... 
~~~+~~~+~~~+~~~ 

~Mé milé~ 
Dámy, ženy,děvčata i holky 
milé mé kamarádky  
„ČARODĚJKY” 
ze servisu si vyzvedněte 
opravená pometliště 
a jak se píše v každém komíně 
o půlnoci letíme.. 
/a žádné až příště/ 
 
Na cestu přibalte si smích 
a flašku rumu,v noci bude zima 
tu radost nikomu neuděláme 
u ohně se neohříváme... 
jako pravé dámy 
vystrčíme svoje pozadí 
tanga máme čisté,kdo nám závidí? 
A na tom „šibeničním vrchu” 
uděláme trochu vzruchu 
až do rána se tam juchú,hoduje 
opeče se sele,rum se vypije 
potom se zpívá,tancuje a křepčí 
černého kocoura a sovu 
dostane nejlepší. 
 
Měsíc a hvězdy už dávno spí 
a nás už svědí bradavice 
tak potichu a tajně se ztrácíme 
ke všem chlapům,klukům do svět-
nice 
do sklepa odložíme pometliště 
a těšíme se teď „NA PŘÍŠTĚ”... 
Tak kočky,zase za rok 
my máme na 30.duben nárok. 

~~~~~~~~~~ 
++++++++++++++++ 

Květa ŠTRBOVÁ 
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Zažili jsme….. 
Vystoupení skupiny Adelphia  

Foto: D. Kotoučková 

Vystoupení nového operetního studia 

Foto: D. Kotoučková 

Vystoupení kytarového virtuosa Vl. Bláhy 

Foto: D. Kotoučková 

Vernisáž obrazů Evy Londinové  

Foto: D. Kotoučková 

Vystoupení skupiny Poutníci  

Foto: D. Kotoučková 

Vernisáž výstavy obrazů Svatopluka Drápala 
Krajina v obrazech 

Svatopluk Drápal je členem Sdružení umělců Moravy a Slezska 
a Uměleckého sdružení Parnas. Má za sebou řadu samostatných 
výstav po celé České republice.  
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Foto: D. Kotoučková 

TVOŘIVÁ SETKÁNÍ – BŘEZEN 
V březnu jsme se v Tvořivých setkáních připravovali na 
Velikonoce.  

Vyrobili jsme si dekorace k výzdobě našich domovů. 
V měsíci dubnu budeme vyrábět papírové jarní kytky, králí-
ky ze zbytků vlny a smaltované šperky. 
Přejeme všem krásné jarní svátky a plno sluníčka. 

 
Text a foto: Bc. Miroslava 

Najmonová 
 
 
 

Zaslali jste nám….. 
Voroněž – kulturně společenský večer        

          Sál  hotelu Voroněž patřil v sobotu 8.4.2017  členům 
a přátelům Svazu tělesně postižených  a ačkoli nebylo, jak 
se říká „narváno“, všichni přítomní se mohli velmi dobře 
pobavit.                                                                                                                     

Program zpestřila  taneční skupina Démáirt z Brna zabýva-
jící irskými tanci, které jsou, jsou... těžko říct. Pro někoho 
nuda, pro jiné naopak vzrušující a povznášející. Avšak  
účastníci kulturně společenského večera  hned při  prvním 
čísle nadšeně tleskali a užívali si netradiční  irskou atmosfé-
ru.                                                                                                                      

Radost z tance jsme viděli  u velmi  mladých tanečníků Da-
vida a Júlie, kteří sklízí úspěchy v soutěžích ve standartních 
a latinskoamerických tancích pro juniory. Samozřejmě, že 
byli odměněni zaslouženým potleskem.                                                                                         

Nechyběla  ani tombola, která nenechala nikoho v klidu.  
I když jsem nevyhrála, gratuluji  šťastným výhercům, kteří 
si odnesli televizi  a další hodnotné i drobnější ceny.                

Osobně považuji letošní společenský večer  za příjemný   
a velmi zdařilý o čemž svědčí  i dobrá odezva loučících se 
spokojených účastníků .                                                                      

Mé poděkování  patří všem účinkujícím, obsluhujícímu 
personálu a pořadatelům, (Městské organizaci STP v ČR  
z. s. Brno, Mečová 5), kteří  společně přispěli k vydařenému 
večeru.                                                
Těším se opět  na  setkání v příštím  roce. 

Božena Malová 

Štěpán Šůstek,  
moderátor 
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Spolková činnost 

XXVII. Kulturně společenský večer 8.4.2017 
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská 
organizace Brno-město pořádal za finanční podpory 
Magistrátu města Brna kulturně společenský večer pro 
zdravotně postižené a seniory. Pravidelné pořádání této 
kulturně společenské akce pro handicapované spoluobča-
ny, ale i pro veřejnost přispívá k integraci handicapova-
ných lidí do společnosti a také k poznání handicapova-
ných mezi sebou.  

Kulturně společenský večer pořádá organizace téměř od 
počátků své činnosti. Také díky této tradici se stal vý-
znamnou formou psychoterapie a sociálního začlenění 
osob se zdravotním postižením.  

Svoji oblibu si kulturně společenský večer získal mezi 
osobami se zdravotním postižením z  města Brna a okolí 
mimo jiné architektonickou, organizační a psychologic-
kou bezbariérovostí, které podporují jejich plnou aktivní 
účast a plný prožitek. 

Kulturně společenský večer představuje pro osoby s téměř 
všemi typy tělesného postižení formu kulturní aktivity, při 
které nejsou oproti ostatním podstatně znevýhodněni  
a plnohodnotně se jí účastní a zároveň má mimořádně 
významnou formu psychoterapie. Přispívá také k rozvoji 
kulturní úrovně osob se zdravotním postižením, předsta-
vuje pro zdravotně postižené mimořádně významnou čin-
nost, která obohacuje nejen zdravotně postižené, ale  
i nepostiženou veřejnost.  

Součástí kulturně společenského večera je hromadná bez-
bariérová doprava. Bez zajištění návazné dopravní služby 
by se mnozí lidé závislí na invalidním vozíku kulturně 
společenského večera nemohli zúčastnit. I v tomto směru 
je akce organizace výjimečná.  

S úderem sedmé hodiny vše začíná. Aby všichni viděli 
program na pódiu a parketu, usedli ke stolům. Večerní 
róby a lidí z organizačního týmu organizace, to vše tvoři-
lo kompaktní celek s prostředím hotelu Voroněž v Brně, 
který již tradičně poskytl svoje reprezentativní bezbarié-
rové prostory již XXVII. ročníku kulturně společenského.  

Slavnostní večer zahájil místopředseda organizace pan 
Jindřich Sedlák, který v úvodním slovu poděkoval všem, 
kteří tento večer připravovali. V další části svého projevu 
vzpomenul věrnost některých sponzorů. Těch, kteří svojí 
finanční nebo věcnou pomocí tradičně přispívají a stali se 
jeho S úderem sedmé hodiny vše začíná. Aby všichni 
viděli program na pódiu a parketu, usedli ke stolům. Po 
krátkém zahájení místopředsedy organizace pana Jindři-
cha Sedláka, který v úvodním slovu poděkoval všem, 
kteří tento večer připravovali. Zvláště pak vzpomenul 
věrnost některých sponzorů. Těch, kteří tradičně přispíva-
jí věcnými nebo finančnímu dary a stali se jeho neodděli-
telnou součástí. 

Moderátorského žezla ujal pan Štěpán Šůstek, zástupce 
vedoucí PR týmu rádia R a spoluzakladatel projektu Psy-
chobraní. Představil vzácné hosty paní Leu Janků, vedou-
cí oddělení pro těžce zdravotně postižené osoby MMB  
a pana JUDr. Radima Janků.  

Program byl opět velice bohatý. Zahrnoval skvělá taneční 
vystoupení. A na co konkrétně se účastníci mohli těšit? V 
první řadě na soubor irských tanců Démáirt YMCA Br-
no.Program. Dále vystoupil sympatický taneční pár Kate-
řina Havlíčková a David Bělík; tančící pod taneční školou 
Danza Brno z. s. .Předvedli ukázky standardních a latin-
sko-amerických tanců. Závěr programu večera tvořilo 
opět vystoupení souboru irských tanců Démáirt YMCA  

Brno. K tanci a poslechu již tradičně hrála rodinná hudeb-
ní kapela Milana Sýkory Sýkorky, ze Žďáru nad Sázavou.  
 
Zatímco přibližně polovina hostů tančila, polovina seděla 
na svých místech a vedla rozhovory se svými přáteli  
a spolusedícími. Celým večerem účastníky provázela 
slavnostní nálada.  
 Miroslava Ptáčková, předsedkyně organizace 

 
DARY A FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY 

Finanční příspěvky 
FMMB Brno, odbor kultury 
Ivičičová s.r.o., Ortopedická obuv a vložky 
Vladimír Bábor 

Věcné dary 
1. STK Brno 
2. Friedová, s.r.o., MUDr. Michaela Friedová 
3. Znovín Znojmo, a.s. 
4. Hanasen, z.s. Brno 
5. Cukrárna AIDA, Orlí 4,  Brno 
6. Masarykův onkologický ústav – výtvarná dílna 
7. Květinářství Ing. Marie Kostrhounová, Znojmo - 

Přímětice 
8. STP v ČR z. s. místní organizace Černovice 
9. STP ČR z. s. okresní organizace Břeclav 
10. STP ČR z. s. krajská organizace Jihomoravského 

kraje 
11. Miroslava Ptáčková 
12. Jindřich Sedlák 
13. Dagmar Kotoučková 
14. Miroslava Najmonová 
15. Ing. Ivana Kotoučková 
16. Ludmila Skotalová 
17. Ivana Danhoferová 
18. Restaurace YVY – Yveta Zouharová 
19. Eva Knězková 
20. Marta Šoltysová 
21. Eva Mrkvanová 

Z fotogalerie Bc. M. Najmonové 

https://www.facebook.com/stepan.sustek


12 

 

 

Spolková činnost 

KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ VEČER 
8.4.2017 očima D. Kotoučkové 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s.  
místní organizace Starý Lískovec 

Ve  Starém Lískovci to při zabijačkových hodech  v sobotu 
18.3.2017 opět vonělo a  krásně vonělo vařeným  masem, 
polévkou, jitrnicemi, tlačenkou, uzenými výrobky a mnohý-
mi dalšími pochoutkami z prasátka. Zájem lidí o vepřo-
vé dobroty  byl  velký. Menší nebo větší fronty se střídavě 
tvořily  u  stánku s hotovými výrobky i u  pultů, kde se nalé-
vala horká polévka, podával se guláš a porcovalo se vařené 
maso. Mnozí  návštěvníci přicházeli také s „konvičkami“, 
aby si v nich  odnesli nabízené dobroty  domů. Jiní  zase  
využili zastřešené prostory k posezení s rodinou, přáteli, 
sousedy a v trochu deštivém a větrném počasí si  na zahřátí 
dávali  nejen  ovárek či  šňupáček z prasátka, ale i nějakou tu 
skleničku.  

foto i text: bMal                                                                                                  

Koniklece na Kamenném vrchu v Brně 
 

 

 

 
 

Foto zaslala Hana Vydrová 
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Jaro objektivem Ing. Evy Sedláčkové 

Nabídka pro OZP, 
držitele průkazu ZTP a ZTP/P 

Nabízíme držitelům průkazu OZP ve stupni ZTP a ZTP/P 
kompletní provedení STK, SME za cenu 1300 Kč včetně 
DPH. 
 
Platba je možná kartou. 
Informace  zájemcům podá  Mgr. M. Sedláčková,  
telefon: 542 212 657, mobil: 733 754 233  
Pondělí– Pátek 7:00-15:00 hodin. 
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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 28/15/04/2017 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

