
  

 

 

   

 
 
 
 
 

Otázka týdne 
Od kdy se stanu státním pojištěncem, jestliže chci po 
dosažení důchodového věku zůstat nadále v zaměstná-
ní a ani zatím nepodávat žádost o důchod? Souvisí  
s tím pro mě nějaké povinnosti ve vztahu k pojišťovně 
nebo zaměstnavateli? 

Odpověď 
Stát je plátcem pojistného na zdravotní pojištění za poži-
vatele důchodu z důchodového pojištění. Státním pojiš-
těncem se tedy nestanete dnem, kdy dosáhnete věku pro 
odchod do důchodu, ani dnem podání žádosti o důchod. 
Podstatné je přiznání důchodové dávky. Státním pojištěn-
cem je i ten, kdo naopak nedosáhl důchodového věku, ale 
je poživatelem předčasného starobního důchodu nebo tzv. 
předdůchodu. 

Na platbu pojistného státem má pojištěnec nárok od doby 
přiznání důchodu až do doby, kdy je mu případně roz-
hodnutím důchod odejmut (jde totiž o nejen důchody 
starobní, ale i invalidní, vdovské/vdovecké a sirotčí). Za 
poživatele důchodu je pro účely zdravotního pojištění po-
važován pojištěnec i v měsících, kdy mu výplata důchodu 
nenáleží (tj. v měsících, kdy je mu důchod přiznán, ale 
není vyplácen). 

Jestliže budete nadále pokračovat v práci i po dosažení 
důchodového věku a zatím ani nežádáte o důchodovou 
dávku, nemáte v souvislosti se zdravotním pojištěním žád-
né povinnosti ani ve vztahu ke své zdravotní pojišťovně, 
ani ke svému zaměstnavateli. Na vaší situaci se totiž nic 
nemění. Budete nadále běžným pojištěncem, za kterého 
odvádí pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatel.  

Pokud byste si ale v době trvání zaměstnání o důchod po-
žádal, tak musíte zaměstnavatele informovat ve chvíli, kdy 
vám bude důchod přiznán. To budete muset samozřej-
mě doložit platným rozhodnutím o přiznání důchodu. Za-
městnavatel pak musí tuto skutečnost, na základě které 
vzniká povinnost státu platit za vás pojistné, oznámit zdra-
votní pojišťovně, tj. musí vás přihlásit jako státního pojiš-
těnce. Pojistné na zdravotní pojištění za vás následně bude 
platit souběžně jak stát, tak zaměstnavatel. 

Vlastimil Sršeň, tiskový mluvčí 
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Hradí za vás úřad práce sociální a zdravotní 
pojištění? 
19.11.2020 | Michal Bureš, Finance.cz 
Kolem toho, co za vás hradí úřad práce, je stále mnoho 
nejasností. Pojďte se tedy podívat, co získáte (a na jak 
dlouho) při registraci na úřadě práce. Úhradu sociální-
ho či zdravotního pojištění? 

Zvažujete se evidovat na úřadě práce? Nebo jste tam již 
jako doma a není vám jisté, co za vás odvádí? Tak se podí-
vejte, co všechno za vás úřad práce hradí. Jestliže jste neza-
městnaní, tak se vám jistě hodí každá koruna 

Zdroj: Shutterstock 

Odvádí úřad práce za vás sociální pojištění? 
Na úřadě práce za vás nikdo neplatí sociální pojiště-
ní. Přestože kolují zvěsti na internetu i v hospodách, že 
tomu tak je. 

U některých dávek (například mateřská) je navíc nutné 
po určitou dobu odvádět sociální pojištění. Tudíž jestli 
plánujete miminko a nemáte odvedeno sociální pojištění 
nutné pro nárok na peněžitou pomoc v mateř-
ství, tak bychom doporučovali si odvádět sociální pojištění, 
i pokud se dostanete na úřad práce. 

Jestliže přecházíte mezi jednotlivými zaměstnáními nebo 
se rozhodujete o začátku podnikání, tak si můžete platit 
sociální pojištění sami i během registrované doby na úřadu 
práce. Ale rozhodně není placení sociálního pojištění na 
úřadě práce povinné. 

Minimální měsíční odvod dobrovolného důchodového po-
jištění činí 2 439 Kč v roce 2020. Tato částka se aktualizuje 
každý rok a vypočítá se jako 28 % ze čtvrtiny průměrné 
mzdy pro účely sociálního pojištění. 

Jestliže podnikáte (jako OSVČ) a chystáte se nastupovat do 
práce a nechcete si přerušovat živnost, tak váš minimální 
odvod sociálního pojištění bude činit v roce 2020 
2 544 Kč měsíčně. 

Kdy se počítá doba strávená na úřadě práce do starob-
ního důchodu? 
Doba strávená na úřadě práce se vám započítává do od-
pracované doby starobního důchodu jen v některých 
případech: 

 Doba evidence na úřadu práce, kdy pobíráte pod-
poru v nezaměstnanosti. 

 Doba evidence na úřadu práce, kdy nepobíráte podpo-
ru v nezaměstnanosti, se započítává jako náhradní doba 
pojištění maximálně v rozsahu 3 let. Nicméně do 55 let se 
započítává maximálně 1 rok. 

Náhradní doba evidence na úřadu práce se zjišťu-
je zpětně ode dne vzniku nároku na důchod. 

Odvádí úřad práce za vás zdravotní pojištění? 
Jestliže se registrujete na úřadě práce, tak za vás bude 
alespoň odvádět zdravotní pojištění. To vám může ušet-
řit mnoho starostí, protože odvádění zdravotního pojiš-
tění je povinné. 

Jak dlouho za vás bude úřad práce odvádět zdravotní 
pojištění? 
Zdravotní pojištění za vás úřad práce odvádí po celou 
dobu evidence, tedy jestliže např íklad váš př íjem z 
brigády nepřesáhne stanovený limit pro odvody pojištění 
(u dohody o pracovní činnosti je limit 2 999 korun), v 
těchto případech odvádíte zdravotní i sociální pojištění vy 
a váš zaměstnavatel. Zdravotní pojištění za vás úřad práce 
přestane platit po vyřazení z evidence. Tedy pokud si 
najdete nové zaměstnání nebo budete vyřazeni z evidence 
pro nedodržení zákonných podmínek (nenahlášení přivý-
dělku, nechození na dohodnuté schůzky, nedodržování 
termínů apod.). 

Za některé skupiny (studenti, lidé na rodičovské dovolené 
a další) odvádí zdravotní pojištění stát. 
Jestliže nejste registrovaní na úřadě práce a nepodnikáte, 
tak musíte platit alespoň minimální odvod zdravotního 
pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), 
který v roce 2020 činí 1 971 Kč. Jestliže podnikáte jako 
OSVČ, tak minimální měsíční odvod zdravotního po-
jištění v roce 2020 činí 2 352 Kč měsíčně. 

Mohu mít brigády, když jsem evidován na úřadu prá-
ce? 
Brigády na úřadu práce jsou povoleny, ale nesmíte pobí-
rat podporu v nezaměstnanosti ani jiné dávky z úřadu 
práce. J estliže jste ale pouze vedení (nebo místo pod-
pory si chcete přivydělávat) v evidenci, tak si můžete 
měsíčně vydělat až polovinu minimální mzdy, tedy až  
7 300 korun. Můžete pracovat jako zaměstnanec či na 
dohodu o pracovní činnosti. Na dohodu o provedení 
práce pracovat v evidenci ÚP nemůžete.  

Kde je nejbližší úřad práce? 
Kde je váš nejbližší úřad práce snadno zjistíte na strán-
kách Ministerstva práce a sociálních věcí, kde si může-
te v přehledné mapě najít "ten svůj", tedy jeho krajskou 
pobočku či kontaktní pracoviště. 

Ať již plánujete krátkodobý či dlouhodobý pobyt na úřa-
dě práce, tak jej rozhodně doporučujeme. Můžete se tam 
setkat se zajímavými nabídkami práce a rovněž vám 
ubude starost s odvody zdravotního pojištění. Nicméně 
doporučujeme dodržovat všechny podmínky a instrukce, 
které vám na úřadu práce dají, abyste zbytečně nebyli  
z evidence vyřazení. Přejeme mnoho štěstí při hledání 
pracovního místa. 
Zdroj: https://www.finance.cz/523409-urad-prace-socialni-a-
zdravotni/ 

Dosáhl důchodového věku, ale do důchodu 
nejde. Platí za něj i tak stát pojistné? 
I v důchodovém věku zůstává v zaměstnání. Může se 
i tak stát státním pojištěncem, za kterého hradí stát 
zdravotní pojištění? 

Jak upozorňuje Všeobecná zdravotní pojišťovna, stát je 
plátcem pojistného na 
zdravotní pojištění za 
poživatele důchodu z 
důchodového pojištění. 
Státním pojištěncem 
se tedy nestane člověk 
dnem, kdy dosáhnete 
věku pro odchod do dů- 

https://www.finance.cz/autori/michal-bures/
https://www.finance.cz/duchody-a-davky/vse-o-duchodech/starobni-duchody/dobrovolna-ucast-na-duchodovem-pojisteni/
https://www.finance.cz/duchody-a-davky/vse-o-duchodech/starobni-duchody/dobrovolna-ucast-na-duchodovem-pojisteni/
https://www.finance.cz/532764-vyrazeni-z-evidence-uradu-prace/
https://www.finance.cz/517613-dobrovolne-duchodove-pojisteni/
https://www.finance.cz/517613-dobrovolne-duchodove-pojisteni/
https://www.uradprace.cz/
https://www.podnikatel.cz/clanky/odpocty-u-pojistneho-na-zdravotni-pojisteni-o-co-jde-a-koho-se-tykaji/
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s omezením vydělávat legálně, a to v tzv. (s evidencí ucha-
zečů o zaměstnání) nekolidujícím zaměstnáním. 

Kdy si můžete přivydělat legálně? 
Po skončení podpůrčí doby (která činí 5 měsíců u uchazečů 
o zaměstnání do 50 let věku, 8 měsíců u uchazečů o za-
městnání nad 50 a do 55 let věku a 11 měsíců u uchazečů 
o zaměstnání nad 55 let věku, přičemž rozhodující je věk 
uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti 
o podporu v nezaměstnanosti), tedy po vyčerpání nároku 
na sociální dávky, pokud si sám práci nesehnal, úřad práce 
mu zaměstnání nezprostředkoval, nebo sám nezačal podni-
kat, si však uchazeč o zaměstnání může vydělávat zcela 
legálně, ale má to svá omezení, jak si ukážeme. 

Dále si mohou uchazeči o zaměstnání legálně přivydělá-
vat, pokud jim nárok na podporu vzniká až později po 
registraci na úřadu práce (s ohledem na odklad vzniku 
nároku na podporu v nezaměstnanosti, protože jim bylo 
v posledním zaměstnání vyplaceno odstupné, odbytné nebo 
odchodné). Podobně to platí i pro uchazeče o zaměstnání, 
kteří z důvodu opětovného zařazení do evidence uchazečů 
úřadem práce nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti. 

Jaká jsou výdělková omezení, když jste na pracáku? 
Za určitých podmínek není výkon výdělečné činnosti 
v závislé činnosti (v nekolidujícím zaměstnání) překážkou 
přijetí do evidence nezaměstnaných na úřadu práce nebo 
jejího trvání. I jako uchazeč o zaměstnání, tedy nezaměst-
naný registrovaný úřadem práce, který nepobírá podporu  
v nezaměstnanosti, tak vlastně můžete být zaměstnáni  
a s omezením si vydělávat. Podnikání – samostatná výdě-
lečná činnost – je však nepřípustné. 

Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání totiž 
nebrání výkonu činnosti na základě pracovního nebo slu-
žebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polo-
vinu minimální mzdy, nebo výkon činnosti na základě do-
hody o pracovní činnosti (už ne dohody o provedení prá-
ce), pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 
1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu 
minimální mzdy. (V případě výkonu více činností se výděl-
ky sčítají.) 

Základní podmínkou tedy je, že měsíční výdělek zaměst-
nance, který je současně uchazečem o zaměstnání, nepře-
sáhne v roce 2020 částku 7300 Kč a příští rok 2021 sumu 
7600 Kč (a samozřejmě, zdůrazněme to raději ještě jednou, 
to, že uchazeč o zaměstnání nepobírá podporu v nezaměst-
nanosti, neboť nárok na ni není, pokud uchazeč o zaměst-
nání vykonává zákonem povolené nekolidující zaměstnání). 

Jaká jsou další pravidla nekolidujícího zaměstnání? 
Nekolidující zaměstnání je výhodné zejména pro ty ucha-
zeče, kterým vůbec nevznikl nárok na podporu v nezaměst-
nanosti nebo jim uplynula podpůrčí doba pro její poskyto- 

chodu, ale ani dnem, kdy podá žádost o důchod.  

Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed 

Podstatné je přiznání důchodové dávky. Státním pojištěn-
cem je i ten, kdo naopak nedosáhl důchodového věku, ale 
je poživatelem předčasného starobního důchodu nebo tzv. 
předdůchodu, uvádí VZP.  

Na platbu pojistného státem má pojištěnec nárok od doby 
přiznání důchodu až do doby, kdy je mu případně rozhod-
nutím důchod odejmut (jde totiž o nejen důchody starobní, 
ale i invalidní, vdovské/vdovecké a sirotčí). Za poživatele 
důchodu je pro účely zdravotního pojištění považován po-
jištěnec i v měsících, kdy mu výplata důchodu nenáleží 
(tj. v měsících, kdy je mu důchod přiznán, ale není vyplá-
cen). 

Pokračuje v práci i po dosažení důchodového věku 
Jestliže bude člověk nadále pokračovat v práci i po dosaže-
ní důchodového věku a zatím ani nežádá o důchodovou 
dávku, nemá v souvislosti se zdravotním pojištěním žádné 
povinnosti ani ve vztahu ke své zdravotní pojišťovně, ani 
ke svému zaměstnavateli. Bude nadále běžným pojištěn-
cem, za kterého odvádí pojistné na zdravotní pojištění za-
městnavatel.  

Pokud by si ale v době trvání zaměstnání o důchod požá-
dal, tak musí zaměstnavatele informovat ve chvíli, kdy mu 
bude důchod přiznán. To bude nutné doložit platným roz-
hodnutím o přiznání důchodu. Zaměstnavatel pak musí tuto 
skutečnost, na základě které vzniká povinnost státu platit 
za vás pojistné, oznámit zdravotní pojišťovně, tj. musí jej 
přihlásit jako státního pojištěnce. Pojistné na zdravotní 
pojištění za ně následně bude platit souběžně jak stát, tak 
zaměstnavatel. 
Zdroj: https://www.podnikatel.cz/clanky/dosahl-duchodoveho-
veku-ale-do-duchodu-nejde-plati-za-nej-i-tak-stat-pojistne/?
utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-
internetu#dop_ab_variant=458100&dop_req_id=sPr3anHdLNH
-202011241332&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box 

Lidé registrovaní na úřadu práce si mohou  
od roku 2021 přivydělat více. 

TOMÁŠ ZILVAR, 26.11.2020 
Uchazeči o zaměstnání nepobírající podporu v neza-
městnanosti si budou moci přivydělat o 300 Kč hrubého 
více. Až 7600 Kč měsíčně v nekolidujícím zaměstnání. 

Není žádným tajemstvím, že si tzv. nezaměstnaní čili ucha-
zeči o zaměstnání registrovaní v evidenci úřadu práce na 
černo přivydělávají, a to i když pobírají podporu v neza-
městnanosti. Ale po skončení vyplácení podpory (tj. po 
vyčerpání tzv. podpůrčí doby), nebo i od samého počátku 
registrace úřadem práce, pokud jim nárok na podporu před 
zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstná-
ním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového 
pojištění nevznikl (například protože nezískali v posled-
ních 2 letech v délce alespoň 12 měsíců) si mohou s 

Autor: Dalibor Z. Chvátal  

https://www.mesec.cz/clanky/nic-dobreho-vas-na-pracaku-neceka
https://www.mesec.cz/clanky/nic-dobreho-vas-na-pracaku-neceka
https://www.mesec.cz/clanky/jste-zpet-na-pracaku-na-co-mate-narok-a-kolik-si-muzete-privydelat/
https://www.mesec.cz/clanky/nezamestnani-uz-si-vyhodne-neprivydelaji-ti-nemocni-budou-kontrolovani/
https://cz.depositphotos.com/
https://www.mesec.cz/autori/tomas-zilvar/
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měsíční platba na zdravotní pojištění vzroste na 2 052 Kč, 
což je o 81 Kč více oproti roku 2020. 

Zdroj: Shutterstock 

Osobami bez zdanitelných příjmů jsou například lidé  
v domácnosti, lidé, kteří mají pouze pasivní příjmy, či ob-
čané vyřazení z evidence na úřadu práce. Za tyto lidí neod-
vádí zdravotní pojištění stát, ani zaměstnavatel. 

Lidé na zkráceném úvazku budou muset odvádět vyšší 
zdravotní pojištění 
Zaměstnanci na zkrácených úvazcích musí odvést zdravot-
ní pojištění, alespoň v té výši, jakoby pobírali minimální 
mzdu (tedy 15 200 Kč) a je jedno, jestli jejich odměna činí 
10 200 Kč či 13 000 Kč. 

Odvod na zdravotním pojištění činí 13,5 %, z minimální 
mzdy v roce 2020 tato částka činí 1 971 Kč, v roce 2021 se 
tento odvod zvýší na 2 052 Kč. 

Jakmile máte mzdu ve zkráceném úvazku nižší nežli 15 
200 Kč, tak budete muset doplatit dopočet do minima zdra-
votního pojištění, zaměstnavatel hradí standardně 9 % 
z hrubé mzdy zaměstnance. 

Pokud ovšem hradíte zdravotní pojištění jinou formou 
(jako OSVČ či máte další zaměstnání), tak nebudete muset 
dopočet do minima hradit a zdravotní pojištění se vám bu-
de strhávat ve standardní výši 13,5 %. 

Větší možnost přivýdělku na úřadě práce 
Polepší si také lidé, kteří jsou v evidenci na úřadě práce, 
protože výše odměny je omezena právě minimální mzdou  
a může činit maximálně polovinu její výše. 

V roce 2020 tedy maximální přivýdělek na úřadu práce 
činil 7 300 Kč, v roce 2021 může činit přivýdělek až 7 600 
Kč, bez toho, aniž by byla osoba vyřazena z evidence na 
úřadu práce. 

Vyřazení z evidence by mohlo být bolestné, protože za 
tyto občany odvádí zdravotní pojištění stát. 
Pozor, během brigády vám nenáleží podpora v nezaměst-
nanosti. 

Zdanění důchodů v roce 2021 vám pravděpodobně  
nehrozí 
Starobní důchody nepodléhají žádnému sociálnímu, ani 
zdravotnímu pojištění. Nicméně u daně z příjmu je situace 
odlišnější, jakmile roční starobní důchod přesáhne 36náso-
bek minimální mzdy platné k 1. lednu 2021, tak budete 
muset váš příjem ze starobního důchodu zdanit. 

Jakmile váš roční důchod v roce 2021 přesáhne 547 200 
Kč (45 600 Kč měsíčně), tak budete muset váš starobní 
důchod zdanit. 

Nicméně většina důchodců se nemusí bát, protože naprostá 
většina pobírá starobní důchod, který je nižší než 45 600 
Kč měsíčně. 

vání a již nárok na podporu nemají. Nemají sice nárok na 
podporu, ale stát za ně platí zdravotní pojištění a doba 
evidence na úřadu práce se jim počítá pro vznik nároku 
na starobní důchod. 

Výkon práce v rámci nekolidujícího zaměstnání nesmí 
ovšem bránit uchazeči o zaměstnání v poskytování sou-
činnosti úřadu práce při zprostředkování zaměstnání  
a v přijetí nabídky vhodného zaměstnání od úřadu práce. 
Uchazeč o zaměstnání má v souvislosti s nekolidujícím 
zaměstnáním oznamovací povinnost vůči úřadu práce. 
Bez ohledu na výši měsíčního výdělku je povinen ozná-
mit úřadu práce výkon nekolidující činnosti při podání 
žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo kdykoliv 
později v den nástupu k výdělečné činnosti. 

Zákaz výhodné dohody o provedení práce 
S ohledem na limitovaný příjem, a proto dostačující krat-
ší pracovní úvazek (ačkoliv nelze vyloučit ani krátkodo-
bé zaměstnání na plný úvazek), se nekolidující zaměst-
nání odehrává zásadně na dohodu o pracovní činnosti, 
protože pracovní poměr by byl pro zaměstnavatele zby-
tečnou komplikací a dohoda o provedení práce není po-
volena. 

Vyplatí se více nižších odměn u více zaměstnavatelů 
než jedna vyšší u jednoho zaměstnavatele 
Do částky měsíčního hrubého výdělku, a to dosud 
v letošním roce 2020 činící 2999 Kč a nově v roce 
2021 do 3499 Kč hrubého výdělku včetně (tedy přesně 
do uvedených částek), nevzniká zaměstnanci účast na 
nemocenském pojištění. Není tedy na jednu stranu ne-
mocensky pojištěn, nemá nárok na náhradu mzdy či od-
měny v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti a dále 
na nemocenské v případě pracovní neschopnosti ani na 
jiné nemocenské dávky, ale na druhou stranu mu nevzni-
ká povinnost platit pojistné odvody, které mu tak 
z výdělku nejsou sráženy zaměstnavatelem. 

A tak může získat celou svou odměnu, aniž by byl rozdíl 
mezi její hrubou a čistou výší, a to jestliže bude mít za-
městnanec více zaměstnavatelů, přičemž u žádného jeho 
odměna nebude vyšší než 3499 Kč. U prvního podepíše 
prohlášení k dani, takže mu daňovou povinnost (zálohu 
na daň z příjmu) pokryje sleva na dani, u dalšího mu 
bude sice sražena z odměny srážková daň, ale v následu-
jícím roce ji může zúčtovat v daňovém přiznání a požá-
dat o vrácení sražené daně. 
Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/lide-registrovani-na-uradu
-prace-si-mohou-od-roku-2021-privydelat-vice/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaký dopad bude mít zvýšení minimální 
mzdy v roce 2021? 
26.11.2020 | Michal Bureš, Finance.cz 
Od roku 2021 vzroste minimální mzda na 15 200 Kč, 
což mnohé ovlivní. 
14 600 Kč je minimální mzda v roce 2020, v roce 2021 
bude činit 15 200 Kč. 

Zvýšení odvodů na zdravotním pojištění pro OBZP 
Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) si od příštího 
roku připlatí na zdravotním pojištění, protože jejich  

https://www.finance.cz/515943-kdo-a-jak-si-plati-zdravotni-pojisteni/
https://www.mesec.cz/clanky/meni-se-pravidla-pro-ucast-na-nemocenskem-pojisteni-a-limit-pro-uplatneni-srazkove-dane
https://www.mesec.cz/clanky/meni-se-pravidla-pro-ucast-na-nemocenskem-pojisteni-a-limit-pro-uplatneni-srazkove-dane
https://www.finance.cz/autori/michal-bures/
https://www.finance.cz/533464-minimalni-mzda-2021/
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 Sleva na dani za "školkovné" se zvýší 
Mnoho rodičů ovšem potěší možnost uplatnění vyšší sle-
vy na dani za "školkovné". Výdaje za děti umístěné  
v předškolní péči (v jeslích, ve školce atp.) můžete uplat-
nit jako slevu na dani, ale pouze do výše minimální mzdy. 
Za rok 2020 tedy v hodnotě 14 600 Kč, za rok 2021 se 
tato částka zvýší na 15 200 K 

Uplatnit daňový bonus na děti bude složitější 
Daňové zvýhodnění na děti může být poměrně hezkým 
bonusem. Daňové zvýhodnění může uplatnit vždy pouze 
jeden z rodičů a daňový bonus vám náleží, jakmile 
je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z pří-
jmů. 

Osoby samostatně výdělečně činné či zaměstnanci mohou 
čerpat roční daňový bonus pouze v tom případě, jakmile 
jejich příjem přesáhne šestinásobek minimální mzdy, za 
rok 2021 alespoň 91 200 Kč, v roce 2020 87 600 Kč. 

Vedle minimální mzdy vzroste i zaručená mzda, což může 
řadu lidí potěšit. 
Zdroj: https://www.finance.cz/534797-zvyseni-minimalni-a-
zarucene-mzdy-2021/ 

Dá se po smrti životního partnera zjistit, jest-
li a kde měl dluhy? 
VERONIKA DOSKOČILOVÁ 
29.11.2020 

 
Autor: Depositphotos  

Jak po smrti blízké osoby zjistíte, jestli neměla nějaké 
dluhy? Pokud se vám před smrtí nesvěřila, sami toho 
moc nezjistíte. Neznamená to ale, že byste měli svázané 
ruce. Možnosti, jak situaci řešit, tu jsou. Nesmíte ale 
prošvihnout příležitost. 

Zemře vám manžel či nějaký příbuzný a vy máte dědit. 
Zároveň ale přemýšlíte i nad tím, jestli neměl zemřelý 
nějaké dluhy. Například proto, že by při dědictví mohly 
přejít na vás, nebo by mohly tyto dluhy po čase vyplavat. 
Lhostejno, jestli jste o nich věděli, nebo ne. 

Sami v podstatě nic nezjistíte 
Smutnou zprávou je, že sami v podstatě nejste schopni 
zjistit skoro nic. Můžete samozřejmě po zemřelém pře-
kontrolovat písemnosti, pokud máte tu možnost, ale po-
kud se vám ještě za svého života daná osoba nesvěřila 
s různými půjčkami a dluhy, sami se ničeho nedopátrá-
te. Svépomocí de facto není dědic schopen zjistit, zda po 
sobě zůstavitel zanechal dluhy a případně v jaké vý-
ši, uvedla pro Měšec.cz advokátka Bohumila Vodičková 
Krpcová. 
Na druhou stranu to ale neznamená, že neexistují pro-
středky, které byste nemohli využít. 

Co se bude dít v praxi 
Po smrti osoby, po které máte dědit, přebírá celou situaci 
jako první notář. Ten si udělá soupis majetku na základě  

registrů (katastr, obchodní rejstřík), na základě informací 
od finančních institucí, které s ním musí spolupracovat 
(banky, pojišťovny apod.) a popřípadě na základě toho, co 
se dozví od příbuzných, uvedl pro Měšec.cz Ondřej 
Preuss, zakladatel služby DostupnýAdvokát.cz 
I tak se samozřejmě může stát, že v soupisu nebude uve-
den všechen majetek zemřelého a všechny jeho dluhy. 
Protože se na to zkrátka nepřijde. Proto se snadno stane, že 
i po nějakém čase se najde nějaký věřitel, který bude chtít 
splatit dluh po zesnulém, dodává Ondřej Preuss. 

Pozor, ať nezdědíte jen dluhy 
Jako dědic, případně dědicové, pokud je jich více, dědíte 
nejen majetek, ale i dluhy. A nemůžete si bohužel vybrat, 
že byste zdědili jen něco. Pokud dluhy tvoří významnou 
část, resp. přesahující nad aktiva, je možnost odmítnout 
dědictví jako celek. Tento institut se ale nedá vrátit zpět,  
a proto je to na zvážení dědice, informuje Ondřej Preuss. 
Pokud tedy o dědictví stojíte, ale výše dluhů je vysoká, 
nemáte jinou možnost než dluhy doplatit. Pokud tedy ne-
chcete celé dědictví odmítnout. 

Problematické může být, když se nějaké dluhy objeví až 
po čase, případně když dluhy přesahují hodnotu dědictví. 
Proti oběma případům se dá účinně a včas bránit, ale ne-
smíte prošvihnout možnost. 

Uplatněte výhradu soupisu 
Občanský zákoník vám dává možnost obrátit se na soud 
s žádostí o vyhledání dluhů a věřitelů. Dědic, který chce 
zjistit existenci dluhů a jejich výši a před eventuálními 
dluhy zůstavitele se chránit, má možnost uplatnit u soudu 
výhradu soupisu, informuje Vodičková Krpcová. 

Tuto žádost vznesete prostřednictvím notáře. Ten jakožto 
soudní komisař totiž činí úkony v rámci dědického řízení. 
Touto výhradou dědic dosáhne toho, aby v případě, že se 
později ukážou dluhy, resp. dluhy budou převyšovat maje-
tek pozůstalého, splatil tyto dluhy pouze do výše majetku 
pozůstalého, a tudíž aby neručil za dluhy i ze svého majet-
ku, dodává Ondřej Preuss. Nestane se vám tedy, že byste 
hradili více, než jste zdědili. 

Nemáte na to ale neomezený čas. Tuto výhradu lze uplat-
nit do 1 měsíce ode dne, kdy jste byli jako dědicové pou-
čeni soudem o tomto právu. 

A zkuste požádat soud o dohledání věřitelů 
Pokud uplatníte u soudu výhradu soupisu, otevře se vám 
ještě další možnost, a to požádat soud ještě před rozhodnu-
tím o potvrzení dědictví, aby vyhledal všechny zůstavitelo-
vy věřitele. Vyhoví-li soud dědicovu návrhu, vydá usnese-
ní, ve kterém vyzve všechny dosud neznáme věřitele, aby 
se u soudu (resp. notáře jakožto soudního komisaře) při-
hlásili se svými pohledávkami a tyto pohledávky řádně 
doložili listinami – jedná se o tzv. konvokaci věřite-
lů, informuje Bohumila Vodičková Krpcová. 

Soud pak v praxi určí lhůtu, do které se mohou případní 
věřitelé přihlásit a do kdy mohou doložit své pohledávky. 
Tato lhůta ale musí trvat minimálně 3 měsíce od vynesení 
usnesení na úřední desce. Případně může usnesení o kon-
vokaci věřitelů zveřejnit v hromadných sdělovacích pro-
středcích. To už záleží na soudu. 

O konvokaci věřitelů může požádat pouze dědic, který 
uplatnil výhradu soupisu. 

A pokud se někteří věřitelé nepřihlásí, mají smůlu. V pří-
padě, pokud se tak nestane a pozůstalost bude vyčerpána 
na ohlášené pohledávky, věřitel nemá právo na uhrazení 
těchto dluhů ze strany dědiců, dodává Ondřej Preuss. Jiný-
mi slovy, pokud nebude co dědit, nemá věřitel právo na to, 
aby dluhy přešly na vás jakožto na dědice. 

https://www.finance.cz/506043-skolkovne/
https://www.finance.cz/506043-skolkovne/
https://www.mesec.cz/autori/veronika-doskocilova/
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budou v sezeních pokračovat. 

Pokud ano, hradí si klient hodiny u terapeuta nejprve 
sám a následně je vyúčtuje VZP. Maximálně si lze takto 
nechat proplatit deset sezení. Ta mohou proběhnout pre-
zenčně nebo online formou. 

Pilotní projekt se uskuteční v období od 7. prosince 
2020 do 31. května 2021, nebo do vyčerpání přiděle-
ných peněz. Poté ho čeká vyhodnocení. 

„Doufáme, že tímto příspěvkem pomůžeme klientům, 
kteří se v současné době potýkají s psychickými obtíže-
mi a váhají, zda navštívit psychoterapeuta. Návštěva  
u těchto odborníků bývá finančně náročnější,“ říká Ivan 
Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům. 

Duškov upozorňuje, že odkládání pomoci v této oblasti 
může vyústit až v chronické obtíže. Je tedy důležité, aby 
lidé pečovali o své psychické zdraví a své problémy 
řešili včas. 
Zdroj: https://www.penize.cz/zdravotni-pojisteni/423159-prvni
-zdravotni-pojistovna-prispeje-na-psychoterapii 

Jak požádat o to, aby pojišťovna schválila, 
přítomnost při hospitalizaci dítěte staršího 
než 6 let v nemocnici, jako jeho doprovod? 
Tím, co pojišťovna schvaluje, není „možnost pobytu“ 
průvodce při hospitalizaci, ale úhrada tohoto pobytu 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Možnost 
pobytu průvodce hospitalizovaného pojištěnce ve zdra-
votnickém zařízení záleží na možnostech tohoto zařízení 
(a samozřejmě i na indikaci, kvůli které došlo k hospita-
lizaci, na technických a organizačních podmínkách kon-
krétního oddělení apod.). Průvodce může být umístěn 
buď spolu s dítětem přímo na lůžkovém oddělení, má-li 
dané zařízení dostatečnou kapacitu, nebo na oddělení 
dochází z ubytovacího prostoru, který je součástí zdra-
votnického zařízení. Tyto záležitosti jsou ale „mimo 
pojišťovnu“ a musíte se domluvit přímo tam, kde bude 
vaše dítě hospitalizované.  

Žádost o schválení úhrady pobytu průvodce adreso-
vaná VZP se standardně podává prostřednictvím 
poskytovatele zdravotních služeb. Kromě specifikace 
požadavku (tj. uvedení toho, co je obsahem žádosti – 
v tomto případě schválení úhrady pobytu průvodce při 
hospitalizaci pojištěnce staršího šesti let) a označení 
poskytovatele zdravotních služeb, u něhož je/bude pojiš-
těnec hospitalizován, musí žádost obsahovat také řádné 
odborné zdůvodnění. 

Pobyt průvodce pojištěnce při hospitalizaci ve zdravot-
nickém zařízení lůžkové péče může být pojišťovnou 
hrazen jen za splnění zákonem stanovených podmínek, 
tj. je-li nutná celodenní přítomnost průvodce vzhle-
dem ke zdravotnímu stavu pojištěnce, nebo vzhledem 
k nutnosti zaškolení průvodce v ošetřování a léčebné 
rehabilitaci doprovázeného pojištěnce. Za zdravotní 
stav vyžadující celodenní přítomnost průvodce lze pova-
žovat zejména závažné smyslové vady, závažné tělesné 
postižení a některé duševní poruchy. 

Pobyt průvodce je hrazen poskytovateli zdravotních 
služeb, v jehož zdravotnickém zařízení lůžkové péče 
hospitalizace probíhá (pojišťovna nehradí žádnou fi-
nanční částku přímo průvodci hospitalizovaného dítěte). 
Do dovršení 6. roku věku pojištěnce je pobyt průvod-
ce hrazen i bez souhlasu revizního lékaře pojišťovny, 
jestliže je podle vyjádření ošetřujícího lékaře oprav-
du nutná celodenní přítomnost průvodce, u pojištěn-
ce staršího 6 let je pobyt průvodce hrazen jen se sou- 

A když výhradu neuplatníte? 
Neuplatnění výhrady se vám může v budoucnu prodražit. 
Neuplatnil-li dědic výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavite-
le v plném rozsahu (v případě více dědiců pak dědicové 
hradí dluhy zůstavitele společně a nerozdílně), říká Bohu-
mila Vodičková Krpcová. 
Může se pak stát, že budete hradit i dluhy nad rámec dě-
dictví. 

U SJM je situace komplikovaná 
A ještě komplikovanější je situace v případě, že vám ze-
mře manžel či manželka a měli jste společné jmění manže-
lů. Tam se totiž jako pozůstalí nemůžete vzdát dluhů a ani 
nemůžete uplatnit výhradu soupisu vůči všem dluhům. 
Naopak se v takové situaci stáváte spoludlužníkem. 
Dle § 710 občanského zákoníku jsou součástí společného 
jmění dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže 

a) se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu 
z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto 
majetku, nebo 

b) je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, 
aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo 
běžných potřeb rodiny. 

V tomto případě je tedy nejjednodušší variantou ta, kdy 
o dluzích v manželství mluvíte a máte přehled o tom, kde  
a jaké dluhy váš manžel či manželka mají. Utéct před tě-
mito dluhy totiž většinou nemůžete. 
Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/da-po-smrti-zivotniho-
partnera-zjistit-jestli-a-kde-mel-dluhy/?utm_source=newsletter-
html-w&utm_medium=text&utm_campaign=2020-11-29 

První zdravotní pojišťovna přispěje  
na psychoterapii. 
Jiří Hovorka rubrika:Aktuality 

Zdroj: Shutterstock 

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) začíná nabízet 
proplacení psychoterapeutických služeb. Pojištěncům tak 
uhradí až deset lekcí u vybraných specialistů. 

Pilotní projekt s názvem Zvýšení dostupnosti psychosociál-
ní podpory připravila státní VZP spolu s ministerstvem 
zdravotnictví a Radou vlády pro duševní zdraví. Reaguje 
na to, že podle studie Národního ústavu duševního zdraví 
stoupl v době současné epidemie výskyt duševních one-
mocnění z 20 % na 33 %.  

Do projektu se zapojilo 210 terapeutů z různých krajů, 
kteří garantovali kapacitu až pro 20 nových pacientů 
s maximální cenou za hodinové sezení 700 Kč. Seznam 
těchto odborníků je na webu pojišťovny. 

Příspěvek může získat klient VZP starší 18 let. Vybere si 

terapeuta ze seznamu a prostřednictvím e-mailové adresy 
opatrujse@vzp.cz zažádá pojišťovnu o přidělení finanč-
ních prostředků. Pokud se na něj dostane, absolvuje u vy-

braného terapeuta vstupní konzultaci, která rozhodne, zda  

https://www.penize.cz/zdravotni-pojisteni/423159-prvni-zdravotni-pojistovna-prispeje-na-psychoterapii
https://www.penize.cz/zdravotni-pojisteni/423159-prvni-zdravotni-pojistovna-prispeje-na-psychoterapii
https://www.penize.cz/clanky/autor/70028468-jiri-hovorka
https://www.penize.cz/aktuality
https://www.penize.cz/zdravotni-pojistovny/43238-vseobecna-zdravotni-pojistovna
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/seznam-terapeutu_7.12.pdf
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hlasem revizního lékaře. Je třeba upozornit, že pobyt 
průvodce hradí ta zdravotní pojišťovna, u které je pojiš-
těn doprovázený pojištěnec, a tu je také třeba žádat  
o souhlas s úhradou. 

O žádosti VZP rozhoduje pokud možno bez zbytečného 
odkladu (nejpozději musí být rozhodnutí vydáno v soula-

du se lhůtami stanovenými pro správní řízení do 30 dnů 
od data obdržení žádosti, ve zvlášť složitých případech 
do 60 dnů). V případě, že revizní lékař po posouzení 

žádosti zcela vyhoví, pošle schválenou žádanku zpět 
poskytovateli zdravotních služeb. Ten následně vykáže 

VZP pobyt průvodce příslušným kódem ošetřovacího 
dne a VZP pobyt průvodce uhradí. Jestliže žádosti není 

vyhověno, vydá VZP samostatné rozhodnutí ve správ-
ním řízení, včetně informace o možnosti podat odvolání. 
Rozhodnutí se doručuje jak pojištěnci, tak poskytovateli 

zdravotních služeb. 
Vlastimil Sršeň 

tiskový mluvčí 

Opakující se problém:  
zdravotní pojištění v jiné evropské zemi. 
26. listopadu 2020 
Opakovaně šetříme problémy lidí, kteří mají v rámci 
Evropské unie zdravotní pojištění v jedné zemi, ale byd-
lí v zemi jiné a tam také čerpají zdravotní péči. Ve větši-
ně případů vše funguje bez problémů a zdravotní pojiš-
ťovny si na základě formulářů mezi sebou platby přeú-
čtují. Co si ale počít v situaci, kdy to tak lehce nefungu-
je? 

Obrátil se na nás muž, který měl pojištění v Rakousku, 
kde dříve pracoval, ale v Česku, jehož je občanem, byd-
lel a byl v pracovní neschopnosti. V lednu letošního ro-
ku mu pojišťovna v Česku sdělila, že nemá zdravotní 
pojištění. Muž si nejprve myslel, že je chyba na rakouské 
straně. Naše šetření však ukázalo, že chybu udělala tzv. 
„výpomocná“ pojišťovna v ČR. Ta naše výtky přijala, 
zjednala v daném případě nápravu a zabezpečila, aby se 
již podobný případ neopakoval.  

“Muži jsme dokázali rychle pomoci. V případě zdravot-
ního pojištění platí, že v rámci Evropské unie může mít 
osoba zdravotní pojištění pouze v jedné zemi. Uplatňuje 
se zde zásada, že člověk podléhá právním předpisům 
pouze jednoho státu. Pokud se člověk dostane do potíží, 
může se v těchto případech obrátit na nás nebo Kancelář 
zdravotního pojištění, která pomáhá s komunikací s in-
stitucemi i v ostatních státech,” vysvětluje zástupkyně 
ombudsmana Monika Šimůnková.   

Modelové řešení podobných případů můžete nalézt na 
stránkách Kanceláře zdravotního pojištění:  
https://www.kancelarzp.cz/cs/pojistenci/prava-naroky-
eu/narok-kategorie/prac-zije-jinde-eu 

Pobyt v zemích Evropské unie. 
Problematika zdravotní péče a zdravotního pojištění  

v zemích Evropské unie je velmi 
složitá a zahrnuje řadu variant, 
které zde nelze jednotlivě rozebí-
rat. Podrobné informace najdete 
na webu Kanceláře zdravotního 
pojištění (www.kancelarzp.cz), 

která je českým styčným orgánem pro oblast zdravotního 
pojištění; o radu v konkrétní situaci můžete také požádat 
mailem na info@kancelarzp.cz nebo na tel. 236 033 411. 
Se svým dotazem se můžete obrátit i na některé z klient-
ských pracovišť VZP nebo na Kontaktní centrum (mail 
info@vzp.cz). 

„Nevýdělečný“ pobyt“ 
Vcelku jednoduchá je situace, kdy člověk vyjel do některé 
ze zemí Evropské unie jako turista nebo tam pobývá např. 
jako student a nevykonává výdělečnou činnost. 

Pojištěnci českého systému veřejného zdravotního pojištění, 
kteří splňují příslušné zákonné podmínky, mají nárok na 
vystavení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) 
a Všeobecná zdravotní pojišťovna již tento průkaz vystavila 
všem svým oprávněným pojištěncům. V dané situaci slouží 
EHIC (a to po libovolně dlouhou dobu) jako doklad o ná-
roku na lékařsky nezbytnou zdravotní péči v jiném státě 
EU.  

Průkaz (nebo papírové Potvrzení dočasně nahrazující Ev-
ropský průkaz zdravotního pojištění) vydá každému jeho 
zdravotní pojišťovna. Pokud u sebe při pobytu v jiném státě 
EU z nějakého důvodu občan nemá žádný z uvedených do-
kladů, může svoji zdravotní pojišťovnu požádat o dodatečné 
zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz 
zdravotního pojištění z ČR. V případě vážného onemocnění 
či úrazu a následné hospitalizace může požádat o zprostřed-
kování dodatečného zaslání Potvrzení přímo v nemocnici. 

Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo papírové Potvr-
zení je třeba v případě náhlého onemocnění nebo úrazu  
v jiném členském státě předložit lékaři. Na základě toho má 
český pojištěnec nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči 
za stejných podmínek jako místní pojištěnci. To zejména 
znamená, že místní systém zdravotního pojištění za něj za-
platí ošetření do té výše, jakou by zaplatil za svého pojištěn-
ce. Je však třeba počítat s tím, že ve většině států se za péči 
a za léky připlácí, takže může být vyžadováno placení  
v hotovosti. V některých státech musí pacient zaplatit při 
ambulantním ošetření celou částku a s účtem zajít na tamní 
zdravotní pojišťovnu. Zdravotním pojištěním není vůbec 
kryt případný převoz zpět na území České republiky. 

Pokud se chce občan vyhnout tomu, aby hradil náklady na 
spoluúčast nebo převoz zpět do ČR, může před odjezdem 
uzavřít komerční cestovní zdravotní připojištění. V takovém 
případě při ošetření předloží doklad o tomto komerčním 
připojištění. 

„Výdělečný“ pobyt 
Jiná – a podstatně komplikovanější – je situace, kdy člověk 
vyjede do EU „za prací“. Hlavní zásadou je, že nikdo nemů-
že (pokud se na něj nevztahuje výjimka) podléhat současně 
právním předpisům dvou či více zemí EU. Evropské právní 
předpisy platné v ČR stanoví, že čeští občané mají podléhat 
právním předpisům o zdravotním pojištění pouze v jednom 
státě; tímto státem pak je stát výkonu výdělečné činnosti. 
Proto se občan musí odhlásit z českého zdravotního pojiš-
tění, jestliže je zaměstnán a v té souvislosti i zdravotně 
pojištěn v jiné zemi EU, a to i v případě, že práce, kterou 
tam bude vykonávat, bude trvat pouze velmi krátkou dobu. 

V povědomí veřejnosti je obecná možnost tzv. odhlášení ze 
zdravotního pojištění v ČR při delším pobytu v cizině. 
Zde je však třeba rozlišovat situaci při pobytu v zemích EU 
(a EHP) a při pobytu v ostatních státech. Ze zákona  
č. 48/1997 Sb. sice vyplývá, že při krátkodobém pobytu  
v zahraničí je pojištěnec nadále účasten ve veřejném zdra-
votním pojištění ČR, je povinen platit pojistné a plnit veške-
ré povinnosti dané zákonem a že požádat o vynětí z tohoto 
pojištění mohou (na základě § 2 odst. 5) pouze osoby, které 
pobývají v cizině dlouhodobě, přičemž za dlouhodobý pobyt 
v cizině se považuje nepřetržitý pobyt, který trvá déle než  
6 měsíců. Je však třeba si uvědomit, že v prostředí EU ma-
jí přednost evropská nařízení upravující oblast sociální-
ho a tím i zdravotního zabezpečení. A z nich vyplývá (až 
na výjimky), že občan, který je v zemi EU zaměstnán, je 
v této zemi i zdravotně pojištěn. 

https://www.kancelarzp.cz/cs/pojistenci/prava-naroky-eu/narok-kategorie/prac-zije-jinde-eu
https://www.kancelarzp.cz/cs/pojistenci/prava-naroky-eu/narok-kategorie/prac-zije-jinde-eu
http://www.kancelarzp.cz/
mailto:info@kancelarzp.cz
mailto:info@vzp.cz
https://www.vzp.cz/pojistenci/cestovani-a-pobyt-v-zahranici/pobyt-v-zahranici/nezbytna-pece-poskytnuta-pacientovi-v-zahranici
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Proto osoba, která vykonává v EU výdělečnou činnost, 
je v dané zemi pojištěna z titulu této výdělečné činnosti 
(při souběhu výdělečné činnosti v několika zemích EU  
a ev. ČR je situace natolik složitá, že doporučujeme kon-
krétní případy konzultovat se zdravotní pojišťovnou). 
Taková osoba je povinna – bez ohledu na délku pobytu 
v zahraničí – tuto skutečnost oznámit své zdravotní po-
jišťovně a vrátit průkaz zdravotního pojištění. Nesmí se 
jím nadále prokazovat (ani v Česku, ani v zahraničí); její 
zahraniční zdravotní pojišťovna ji vybaví jejich průka-
zem. Naopak – bez ohledu na délku pobytu v zahraničí – 
platí, že za osobu, která nevykonává v EU výdělečnou 
činnost a trvá jí zdravotní pojištění v ČR, musí být v ČR 
hrazeno zdravotní pojištění. Tato osoba se může proka-
zovat v případě potřeby českým EHIC. 

Pokud občan vyjíždí vykonávat výdělečnou činnost 
v jiném státě EU, informuje ještě před vycestováním 
svou českou zdravotní pojišťovnu a od data zahájení 
výdělečné činnosti se odhlásí z českého systému zdra-
votního pojištění. Odhlášení může také provést až 
v momentě zahájení zaměstnání, nikoli již při výjezdu do 
zahraničí, kde třeba bude teprve práci hledat. Pokud za-
hájí výdělečnou činnost v jiném státě EU, musí to nepro-
dleně (do osmi dnů) oznámit své české zdravotní pojiš-
ťovně. Stačí zaslat doklad, který věrohodně prokazuje 
výkon výdělečné činnosti (pracovní smlouva, výplatní 
páska, nejlépe však doklad o existenci zdravotního pojiš-
tění) spolu s krátkou žádostí o ukončení zdravotního 
pojištění v ČR. V každém případě je nutno zároveň vrátit 
český průkaz zdravotního pojištění! 

Po návratu z ciziny se občan opětovně přihlásí u své 
zdravotní pojišťovny a dodatečně musí předložit doklad 
o zdravotním pojištění v cizině a jeho délce. Pokud tako-
vý doklad nepředloží, je povinen doplatit zpětně pojist-
né. 

Příloha:Příručka pro migrující osoby na: 
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/
prirucka-pro-migrujici-osoby.pdf 
Příručka pro migrující osoby obsahuje praktické infor-
mace o právech a povinnostech migrujících osob a po-
stupech vůči českým institucím, a to jak v situacích, kdy 
osoby odjíždějí do zahraničí (ať už za prací či z jiného 
důvodu), tak v případech, kdy se do České republiky ze 
zahraničí vracejí. Vytvořilo ji Ministerstvo práce a soci-
álních věcí ČR ve spolupráci s Centrem mezistátních 
úhrad (nyní Kancelář zdravotního pojištění), Českou 
správou sociálního zabezpečení a generálním ředitel-
stvím Úřadu práce ČR. 
Zdroj: https://www.vzp.cz/pojistenci/cestovani-a-pobyt-v-
zahranici/pobyt-v-zemich-evropske-unie 

Oblast zdravotního pojištění. 
Účast v českém systému, odhlášení z pojištění, znovu-
obnovení pojištění, nárok českých pojištěnců na 
zdravotní péči v cizině 

Účast v českém systému veřejného zdravotního pojiš-
tění: 
V českém systému veřejného zdravotního pojištění je ze 
zákona pojištěn každý, kdo splňuje alespoň jednu z ná-
sledujících podmínek: 

1. je v České republice hlášen k trvalému pobytu 

2. je zaměstnán zaměstnavatelem se sídlem v ČR  
a jeho příjem podléhá zdanění dle zákona o dani z pří-
jmů 

Výjimečně nemusí být osoba, splňující výše uvedené 
podmínky (trvalý pobyt nebo zaměstnání), v ČR pojiště-
na, a to za následujících podmínek: 

1. pokud je na základě evropského práva přednostně pojiště-
na v jiném členském státě EU, EHP, Švýcarsku. 

2. Typicky jde o situaci, kdy osoba v jiném státě pracuje (je 
zaměstnaná nebo podniká) a v ČR bydlí. 

- Méně typickou je situace, kdy osoba přesune bydliště do 
jiného státu EU, EHP, či Švýcarska, aniž by vykonávala vý-
dělečnou činnost (u neaktivní osoby je pro určení státu pojiš-
tění rozhodující skutečné bydliště). 

- Další skupinou osob, které sice splňují národní podmínky 
pro účast v systému zdravotního pojištění, ale jsou z něj přes-
to vyňaty, jsou nezaopatření rodinní příslušníci (děti, neak-
tivní manžel/ka) pracovníka, vykonávajícího výdělečnou čin-
nost na území jiného členského státu EU, EHP, či Švýcarska. 

- Poslední skupinou osob, které sice splňují národní podmín-
ky pro účast v systému zdravotního pojištění, ale jsou z něj 
přesto vyňaty, jsou příjemci důchodu pouze z jiného členské-
ho státu EU, EHP, či Švýcarska a jejich nezaopatření rodinní 
příslušníci 

1. pokud se odhlásila z důvodu dlouhodobého pobytu v za-
hraničí. Takovým pobytem se rozumí pobyt, trvající nepřetr-
žitě déle než 6 měsíců. 

Oznamovací povinnost 
Pokud nastane jakákoliv situace, která může mít vliv na účast 
nebo ukončení účasti ve zdravotním pojištění (zahájení čin-
nosti v jiném státě, přestěhování do jiného státu, apod.), je 
pojištěnec povinen změnu zdravotní pojišťovně do 8 dnů 
nahlásit. 

Odhlášení z českého pojištění nebo oznámení o ukončení 
českého pojištění 
Odhlášení z titulu dlouhodobého pobytu v zahraničí 
Pokud pojištěnec ví, že se bude dlouhodobě zdržovat v cizině 
(déle než 6 měsíců) může se na toto období odhlásit z pojiš-
tění. Nejde o povinnost, ale o možnost. Oznámení o odhláše-
ní musí na své zdravotní pojišťovně učinit písemně a předem. 
Zároveň je nutné odevzdat průkaz pojištěnce. Po návratu do 
ČR a obnovení účasti v pojištění musí pojištěnec prokázat, že 
byl po celou dobu v jiném státě zdravotně pojištěn (za pojiš-
tění je uznáváno i soukromé cestovní pojištění). Za doby, po 
které není pojištění prokázáno, je nutné dodatečně doplatit 
pojistné do českého veřejného systému. Po dobu odhlášení ze 
systému nemůže být za odhlášeného pojištěnce hrazena žád-
ná zdravotní služba. 

Oznámení o ukončení pojištění 
Pokud začal pojištěnec v důsledku zahájení výdělečné čin-
nosti v zahraničí podléhat předpisům jiného členského státu 
Evropské unie, EHP (Norsko, Lichtenštejnsko, Island), Švý-
carska, nebo smluvního státu, je povinen tuto skutečnost bez-
odkladně oznámit své dosavadní české zdravotní pojišťovně. 
Současně by měl vrátit český průkaz pojištěnce. 

Další postup a rozsah nároků na zdravotní péči na území ČR 
závisí na tom, zda zůstalo zachováno bydliště na území ČR. 

Ve složitějších situacích (souběžná činnost, vyslání zaměst-
navatelem do jiného státu apod.) by měl svou situaci z hledis-
ka zachování účasti v pojištění zkonzultovat se zdravotní 
pojišťovnou, Českou správou sociálního zabezpečení, popří-
padě Kanceláří ZP. 

Ukončení trvalého pobytu v ČR 
V případě rozhodnutí o trvalém přestěhování do jiného státu 
lze zrušit trvalý pobyt na území ČR. V takovém případě bude 
osobě ukončeno i české veřejné zdravotní pojištění. 

Znovuobnovení zdravotního pojištění 
Ukončení výdělečné činnosti v jiném státě EU, EHP, Švý-
carsku či smluvním státě 
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě se v případě 
trvajícího trvalého pobytu v ČR automaticky obnovuje účast 

https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/prirucka-pro-migrujici-osoby.pdf
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v českém zdravotním pojištění. O ukončení činnosti v jiném 
státě je pojištěnec povinen neodkladně informovat českou 
zdravotní pojišťovnu. Bude muset prokázat doby pojištění 
v jiném státě. Pro tento účel si může sám na příslušné insti-
tuci, u které byl pojištěn, vyžádat potvrzení dob pojištění 
E104, nebo S041. Potvrzení si může ze zahraničí vyžádat  
i česká ZP, tento postup může být ale zdlouhavější. Za po-
tvrzené doby pojištění v jiném státě nemůže být v ČR vy-
máháno pojistné.     

Obnovení nebo získání trvalého pobytu v ČR 
V případě obnovení trvalého pobytu v ČR (typicky v přípa-
dě českých občanů, vracejících se z emigrace) dojde k ob-
novení českého veřejného zdravotního pojištění. Na obno-
vení trvalého pobytu mají čeští občané nárok, tj, na rozdíl 
od cizinců nemusí splnit podmínku určité délky pobytu na 
území. Je nutné vybrat si pro obnovení pojištění jednu ze 
zdravotních pojišťoven. 

Situace může být komplikovanější v případě, kdy jde o pří-
jemce důchodu z jiného státu: 

Příjemce důchodu ze státu EU, EHP, Švýcarska 
Pokud je pobírán pouze důchod z jiné členské země, měl by 
být důchodce bez ohledu na občanství stále pojištěn v da-
ném státě a v ČR bude u české ZP pouze registrován na 
základě zahraničního nárokového dokladu. V ČR bude dis-
ponovat nárokem na plný rozsah péče, jaký mají čeští pojiš-
těnci (náklady budou českou registrující ZP účtovány ná-
sledně do zahraničí, Pro tento účel je nutné od zahraniční 
pojišťovny vyžádat doklad S1, nebo E121. 

Typicky u osob, vracejících se z emigrace, je ovšem vhodné 
také ověřit, zda neexistuje nárok na dílčí důchod český za 
doby důchodového pojištění v Česku (Československu). 
Pokud je totiž přiznán český důchod (byť by šlo o malý, 
dílčí důchod), zůstane osoba pojištěna pouze v ČR a zahra-
niční pojištění bude ukončeno. Pro tento účel je nutné zvolit 
českou ZP.  Plátcem pojistného bude stát.     

Příjemce důchodu ze státu mimo EU, EHP a Švýcarsko 
Pokud je pobírán důchod pouze z jiného, nečlenského státu 
(typicky USA, JAR) a dojde k obnovení trvalého pobytu 
v ČR, stane se osoba českým pojištěncem. 

Výše zahraničního důchodu má vliv na platbu pojistného 
(důchod nižší, než minimální mzda = plátcem pojistného je 
stát; vyšší důchod = důchodce je samoplátcem). Pokud oso-
ba opět pobírá byť alespoň malý český důchod, je vždy 
plátcem pojistného stát.    

Návrat z dlouhodobého pobytu v cizině 
Pokud se pojištěnec dobrovolně odhlásil z pojištění na zá-
kladě dlouhodobého pobytu v cizině a po ukončení tohoto 
pobytu se vrátil do ČR, musí kontaktovat svou ZP a proká-
zat, že byl po celou dobu v jiném státě zdravotně pojištěn 
(za pojištění je uznáváno i soukromé cestovní pojištění). 

Za doby, po které není pojištění prokázáno, je nutné doda-
tečně doplatit pojistné do českého veřejného systému. Po 
dobu odhlášení ze systému nemůže být za odhlášeného po-
jištěnce hrazena žádná zdravotní služba. 

Nároky českého pojištěnce na zdravotní péči: V Česku: 
Rozsah nároků na zdravotní péči je velmi široce a obecně 
definován v zákoně o veřejném zdravotním pojištění. 

Další práva a nároky lze nalézt na: 
https://www.kancelarzp.cz/cs/pojistenci/prava_naroky_cr 

V Evropské unii, Evropském hospodářském prostoru  
a Švýcarsku 
Český pojištěnec má obecně během pobytu v těchto státech 
nárok na hrazenou nezbytnou zdravotní péči za stejných 
podmínek jako místní pojištěnci. 

Pro účely čerpání se musí prokázat Evropským průkazem 
zdravotního pojištění, vystaveným českou zdravotní pojiš-
ťovnou. 

Pokud na území těchto států bydlí, ale bylo mu zachováno 
české pojištění (např. osoba pracující v ČR, ale bydlící 
v Německu), má ve státě bydliště nárok na plný rozsah 
hrazené zdravotní péče za stejných podmínek jako místní 
pojištěnci. Měl by se pro tento účel u místní zdravotní po-
jišťovny registrovat na základě nárokového dokladu (S1, 
S072), vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Spolu 
s ním mají stejné nároky i jeho nezaopatření rodinní pří-
slušníci. 

Český pojištěnec může za péčí i cíleně vycestovat. Pokud 
chce, aby byly náklady této péče hrazeny podle předpisů 
státu léčení a ve výši jeho cen, potřebuje pro tento účel 
získat souhlas zdravotní pojišťovny (formulář S2). Pokud 
se spokojí s úhradou nákladů do výše české ceny, může do 
zemí EU vycestovat i bez souhlasu ZP. V takovém případě 
ovšem musí nejdříve celé náklady zdravotnickému zařízení 
uhradit sám a dodatečně požádat o refundaci do výše české 
ceny. Podrobnější informace o nárocích českých pojištěnců 
při poskytování zdravotní péče lze dále dohledat nebo zjis-
tit v Kanceláři zdravotního pojištění (info@kzp.cz; tel.: 
+420 236 033 411 ) 

Informace o nárocích v případě pobytu nebo bydliště 
českých pojištěnců v jiném státě EU, EHP, nebo Švý-
carsku 
https://www.kancelarzp.cz/cs/pojistenci/prava-naroky-eu 

Nebo v mobilní aplikaci ke stažení na : 
https://www.kancelarzp.cz/cs/2-uncategorised/504-
pruvodce-peci-v-eu-2 

Informace o nárocích na úhradu v případě cíleného 
plánovaného cestování českých pojištěnců za zdravotní 
péčí do jiného státu EU 
https://www.kancelarzp.cz/cs/vycestovani-zdr-pece/cz-poj-
do-zahr/moznosti-uhrady 

Ve smluvních státech 
Zdravotní péče (věcné dávky ze zdravotního pojištění) 
V několika bilaterálních smlouvách jsou obsaženy nároky 
českých pojištěnců na hrazenou zdravotní péči v těchto 
státech. Jde o smlouvy s Albánií, Srbskem, Černou Horou, 
Tunisem, Makedonií, Tureckem. 

Rozsah nároku je zpravidla omezen na neodkladnou zdra-
votní péči. Pro účely čerpání se musí pojištěnec prokázat 
formulářem vystaveným českou ZP. V některých zemích 
(Srbsko, Makedonie) lze nárok uplatnit a prokázat i předlo-
žením českého průkazu pojištěnce (Evropský průkaz zdra-
votního pojištění). 

Blíže viz.: Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení, 
upravující nároky na zdravotní péči 
https://www.kancelarzp.cz/cs/pojistenci/prava-naroky-eu/
postupy-sml-zeme  
Další dvoustranné smlouvy o poskytování zdravotní 
péče v zahraničí. http://www.mzcr .cz/Unie/obsah/
bilateralni-spoluprace_3113_8.html 
Všechny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení 
http://www.cssz.cz/cz/mezinarodni-smlouvy/ 

V nesmluvních státech 
Dle českého zákona č. 48/1997 Sb. mají čeští pojištěnci od 
své české zdravotní pojišťovny nárok na dodatečnou refun-
daci nákladů na neodkladné léčení, které uhradili kdekoliv 
v zahraničí. Refundace je ovšem omezena cenou, běžnou 
pro daný typ péče na území ČR. 
Zdroj: https://www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz zdravot-
ni_a_socialni_pojisteni_duchod_a/oblast_zdravotniho_pojisteni/
index.html 

https://www.kancelarzp.cz/cs/pojistenci/prava_naroky_cr
https://www.kancelarzp.cz/cs/pojistenci/prava-naroky-eu
https://www.kancelarzp.cz/cs/2-uncategorised/504-pruvodce-peci-v-eu-2
https://www.kancelarzp.cz/cs/2-uncategorised/504-pruvodce-peci-v-eu-2
https://www.kancelarzp.cz/cs/vycestovani-zdr-pece/cz-poj-do-zahr/moznosti-uhrady
https://www.kancelarzp.cz/cs/vycestovani-zdr-pece/cz-poj-do-zahr/moznosti-uhrady
https://www.kancelarzp.cz/cs/pojistenci/prava-naroky-eu/postupy-sml-zeme
https://www.kancelarzp.cz/cs/pojistenci/prava-naroky-eu/postupy-sml-zeme
http://www.mzcr.cz/Unie/obsah/bilateralni-spoluprace_3113_8.html
http://www.mzcr.cz/Unie/obsah/bilateralni-spoluprace_3113_8.html
http://www.cssz.cz/cz/mezinarodni-smlouvy/
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ROSKA Kyjov 
Název akce: Rekondice ROSKY KYJOV z.p.s. Harmonia  
Termín: 11.10. - 17.10.2020  
HARMONIE TĚL I DUŠÍ LIDEM PŘECE VELMI SLU-
ŠÍ TOUŽÍME PO ROVNOVÁZE S NÍ SE NÁM VŠEM  
ŽIJE SNÁZE 
Ve složité situaci dneška, v obavách z pandemie 
„COVIDU“ přijeli jsme v neděli 11. října k rekondičnímu 
pobytu do lázeňského domu Harmonia v Bystřici pod Hos-
týnem. 

Naše jarní rekondice byla zrušena, o to víc jsme se tedy 
těšili na tu podzimní. Počasí nebylo nic moc – chladno, 
deštivo, vítr,... Ale vůbec to nevadilo. Pohoda, s jakou nás 
zde přivítali se přenesla i mezi nás, a radost ze setkání se 
odrážela v našich usměvavých obličejích, ostatně jako 
vždycky. 

Odpoledne po příjezdu jsme se po vybalení a odpočinku 
seznamovali s prostředím a plánovali program na příští dny. 
Tedy ranní rozcvičky, stravování, zdravotní procedury, cvi-
čení těl na vzduchu i ve vodě, cvičení mozků - kvízy všeho 
druhu, přednášky, …A do toho povídání o všem možném, 
hlavně s humorem. 
Pan vedoucí nám hned v pondělí pustil velmi zajímavé vi-
deo. „Samo uzdravení“ mladého lékaře po autonehodě. By-
lo to až neuvěřitelné, vedlo k zamyšlení.  

Někteří z nás si na doporučení Oliny přikoupili i tzv. har-
monizační program – cílené posilnění slabých míst – určily 
nám to přístroje (počítače) z dílny Švýcarských fyziků.  

Harmonizační procedury probíhají jak na fyzické úrovni tj. 
tkáňové a buněčné, tak i na psychické úrovni nebo také 
duševní a duchovní. Snad nás to nastartuje ke zlepšení naše-
ho zdravotního stavu. To vidíme právě na Olině – je ten 
nejlepší příklad. 

Všechno bylo O.K., jen v pátek po obědě nás polekala Jarka 
V. Náhle jí přepadla slabost. RS-ka i u ní ukázala svoji sílu. 
Jarka je bojovnice, tedy věříme že se dá brzy do kupy a 
bude naší hlavní hnací silou.  

Velký dík patří všem organizátorům: jak samotné akce, tak 
i vědomostních soutěží.   
Budeme z toho žít dlouho, až do dalších akcí. 
Chceme také poděkovat Unii Roska Praha, ministerstvu 
zdravotnictví a dalším sponzorům.  

Zdraví nám sice nevrátí, ale těžký osud vylepší.  
Vědomí, že nejsme všem lhostejní pomáhá. Děkujeme! 

Sepsala J. Motyčková 

Zapomeňte na kapra a řízky.  
Na Vánoce zkuste jídlo prababiček: kyselo, 
muziku i sučuk. 
Anna Lazorová, 23. 12. 2018  
Bramborový salát a smažený kapr nebo řízek je nedílnou 
součásti typické české štědrovečerní večeře. Historie sou-
časného vánočního menu je přitom poměrně krátká. Velkou 
měrou se popularizaci smaženého kapra podílela Magdale-
na Dobromila Rettigová. Salát se do českých domácností 
dostal až po první světové válce. Dříve se jedla například 
hrachová kaše, sušené ovoce nebo houby. Staré regionální 
tradice si přitom mnoho domácností stále drží. Podívejte se, 
jaké regionální speciality se v Česku o Vánocích chystají. 

Před večeří hospodáři museli obstarat čeládku i dobytek. 
Kromě zvířat mysleli i na ovocné stromy, které polévali 
vodou, v níž se vařily moučníky. To proto, aby další rok 
stromy dobře plodily. Vše muselo být obstarané předem, 
aby při večeři nikdo nemusel vstávat od stolu. 

Jak píše Alena Vondrušková ve své knize České zvyky  
a obyčeje, večeře mohla začít, jakmile na nebi vyšla první 
hvězda. Množství jídel a rozmanitost večeře závisela na 
možnostech jednotlivých rodin, přesto měla obvykle devět 
chodů. Na stole se měla objevit jídla ze všech plodin, 
které se během roku urodily. 

Typická venkovská večeře začínala kouskem chleba nebo 
domácí oplatkou s medem (na obrázku), které se pekly ve 
dvojitých železných pánvích zvaných oplatečnice. K chlebu 
se někdy podával česnek nebo bylinky, kterým lidé přičítali 
ochrannou moc. 

Po takovémto předkrmu se obvykle podávala polévka. 
Mohla být hrachová, čočková či houbová, později je nahra-
dila rybí. Hlavním chodem bývaly zapečené nákypy 
s houbami, podle regionu různé připravované a nazývané 
kuba nebo hubník. 

dvojitých železných pánvích zvaných oplatečnice. K chlebu 
se někdy podával česnek nebo bylinky, kterým lidé přičítali 
ochrannou moc. 

Po takovémto předkrmu se obvykle podávala polévka. 
Mohla být hrachová, čočková či houbová, později je nahra-
dila rybí. Hlavním chodem bývaly zapečené nákypy s hou-
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Součástí večeře byly také kaše. Například jáhlová, krupičná 
nebo hrachová. Sladkou část večeře zastoupilo sušené ovo-
ce. Ovoce se někdy rovněž vařilo společně s ořechy a koře-
ním, tomuto jídlu se říkalo muzika. 

Vysočina  
Jedním z tradičních štědrovečerních pokrmů na Vysočině 
bylo jídlo z ječných krup, sušených hub a česneku, kterému 
se říkalo černý kuba, hubník či houbovec. 

Dále lidé hojně jedli luštěniny, nejčastěji hrách. Často se 
připravoval napučený hrách s pepřem nebo ve sladké vari-
antě s medem nazývaný "pučálka". Kromě hrachu se jedla i 
čočka a fazole a jáhly. Ty se zapékaly se sušenými švestka-
mi jako jahelník. 
Sladkým pokrmem bývala vánočka, která se jedla s omáč-
kou připravenou ze sušeného ovoce. Jedly se i takzvané 
peřinky, malé buchty z kynutého těsta spařené mlékem, 
či jablečný štrúdl. 

Hospodyně asi tři týdny před Vánocemi zadělaly na speci-
ální druh vánočního cukroví, které musely nechat dostateč-
ně dlouho uležet. Do těsta se přidávaly škvarky, 
poté z něj uválely kuličky, do kterých zatlačily 
vlašský nebo lískový oříšek. 
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Východní Čechy 
V Orlických horách se na Štědrý den pekl takzvaný vrkoč. 
Vrkoč byl pletený věnec z kynutého těsta, do něhož se šikmo 
vzhůru zapíchlo osm špejlí. Na ty se navlékly hrozinky  
a sušené švestky. Špejle s různými cukrovinkami, fíky  
a ořechy se zapichovaly také do jablek. 

Téměř v celých východních Čechách se o svátcích dělal čer-
ný kuba. Někde se př ipravoval z hub a rohlíků, jinde se 
svařené kroupy smíchaly s kroupami. Typický vánoční po-
krm pro východní Čechy byl hubník, který se dělá ze suše-
ných hub, z jejich vývaru, mléka, krupice, housek nakráje-
ných na kostičky a vajec. Zamíchaná směs se nalije na pekáč 
s rozpáleným tukem a peče se v troubě. 

Krkonoše 
Horalové se v zimě zahřívali hlavně polévkami, například 
typickým krkonošským kyselem, což platilo i pro Štědrý 
den. Své místo v kuchyni mělo i zelí a houby, ze kterých se 
dělal hubník (na obrázku). O dlouhé noci se pekly koláče  
a vánočky, kterým se na horách říkalo štědrounice. 

V Krkonoších vedle sebe žili Češi a sudetští Němci, převzali 
tedy spoustu tradic i ze svých kuchyní. Například německé 
tradiční vánoční jídlo, bílé klobásy. Němci hubník nepekli, 
dělali však houbovou polévku z mléka zvanou mlíkačku. Ve 
smíšených rodinách se tak na stole mohl objevit hubník  
i mlíkačka. 

Vchudých horských oblastech bylo pečivo vzácné kvůli dra-
hé bílé mouce, tuku a rozinkám a přes rok se nepeklo.  

Na Vánoce ovšem ano, lidé ho nazývali calty, štědrovníky 
či štědrovky. 

Chodsko 
Chodská vánoční večeře byla prostá, uvařená z těch ne-
jdostupnějších surovin, jako jsou brambory, hrách, čočka 
a kroupy. Například na Domažlicku se ke štědrovečerní 
večeři jako první chod obyčejně místo polévky podávala 
hustší houbová omáčka. Do ní se máčely kousky rozpe-
čeného chlebového těsta. 

Nejobvyklejším houbovým pokrmem však býval tradiční 
kuba. Obvykle se dělal z krup a hřibů modráků, od nichž 
pak dostal jméno "černý". Kuba se většinou podával místo 
ryb. 

Na stole nesměly chybět calty (vánočky), které se pekly  
z kynutého těsta, s rozinkami a mandlemi. Dále se pekly 
vánoční perníky, které se dávaly do vyřezávaných dře-
věných forem na obrázku, aby patřičně uležely. 
Zdroj: https://magazin.aktualne.cz/misto-kapra-houby-misto-
salatu-susene-ovoce-tak-vypadala-van/
r~6ca74d3afa0711e8b7c1ac1f6b220ee8/
v~sl:2083ee574430aec2fa7fa89344bd8cc6/ 
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Nabídka rekondičních pobytů Svazu tělesně 
postižených v České republice z. s. okresní  
organizace Blansko v roce 2021. 

 

 
 

1. Luhačovice lázeňský dům Praha  
od 3.4 -9.4.- 6 nocí 

2. Lázně Slatinice u Olomouce  
od 13.9 – 19.9 – 6 nocí  

3. Piešťany- Banka hotel Alegro  
od 31.7 - 6.8. – 6 nocí  

4. Skalka u Prostějova  

(horní a dolní končetiny)  

od 23.8 – 29.8. – 6 nocí  

5. Hodonín u Kunštátu  
(pro vozíčkáře a držitele průkazů ZTP/P )  

od 26.6.- 3.7.- 7 nocí  

6. Poděbrady – lázeňský dům Libuše  
od 7.6. - 14.6. – 7 nocí  

7. Západní Tatry – Roháče  
od 20.6 – 25.6. – 5 nocí  

8. Termály Malé Bielice 
květen, červen – 5 nocí  

9. Jižní lázně  
od – 5.9 – 10.9. – 5 nocí  

10. Rájecké Teplice 
od 23.5 – 28.5. – 5 nocí  

11. Hotel Slunce Aquacentrum Rýmařov  
od 28.5. - 4.6. - 7 nocí 

Zájemci hlaste se u JUDr. Petra Krejčího, který Vám podá 
na tel. 576 411 117 mobil: 728 202 083 podrobnější infor-
mace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustrační foto: Otto Hauck 
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KDO JSME 

Svaz tělesně postižených v České republice z. 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 z. s. ve městě Brně reprezentuje 
městská organizace, pod kterou spadá 9 místních 
organizací.  

Místní organizace sdružují své členy, s nimiž realizu-
jí činnosti v oblasti ozdravné, kulturně společenské, 
vzdělávací, poznávací i informační, vedoucí k aktiv-
nímu společenskému životu. Pravidelná setkávání 
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 
služeb zvyšovat a udržovat informovanost osob se 
zdravotním postižením, podporovat jejich nezávislost  
a samostatnost a napomáhat jim ke zvýšení či udržení 
kvality života. 

Naše služby 
I. Odborné sociální poradenství 

II. Aktivizační služby pro seniory a osoby se zdra-
votním postižením. 

Zásady poskytování služeb 
Profesionalita. 
Bezplatnost. 

Důstojnost a diskrétnost. 
Respektování potřeb uživatelů. 

Komu jsou služby určeny? 
Služby jsou určeny  

 osobám s tělesným postižením  

 seniorům, bez rozdílu rozsahu postižení. 

Služby nejsou vázány na členství  
v organizacích tělesně postižených. 

 
  

 

Aktivizační služby 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská  
organizace poskytuje své registrované služby pondělí, stř eda, 
čtvrtek, pátek 7:00 -15:00 hodin; úterý v čase 7:00-18:00 hodin. 

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. 

Dále nabízíme 
Zapůjčení kompenzačních pomůcek. 

Zapůjčení kompenzačních pomůcek nabízíme v objektu s bezba-
riérovém přístupem. 

Katalog kompenzačních pomůcek najdete na   
www.stp-brno.cz  

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 72/15/12/2020 evidenční číslo 
periodického tisku přidělené ministerstvem kultury MK ČR 
E10389. 
Příspěvky zasílejte na adresu redakce do desátého dne 
v měsíci. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací a mohou být 
použity v příštích číslech. 
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