
  

 

 

   

 
 
 
 
 

Otázka týdne 
Dostanu od VZP příspěvek na doočkování proti klíšťové 
encefalitidě, i když jsem ho v loňském roce čerpala po 
druhé základní dávce očkování?  

Odpověď  
Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě můžete 
dostat jak na kteroukoli dávku základního schématu, tak 
i na následné posilovací dávky, tj. na přeočkování. Ná-
rok na něj mají děti i dospělí bez věkového omezení. 
V roce 2021 je pro děti do 18 let určena částka až do výše 
700 Kč, pro dospělé od 18 let max. 500 Kč. Čerpání pří-
spěvku v loňském roce nebrání tomu, abyste si o něj 
požádala i letos. Platí jen, že o příspěvek na očkování 
proti vybranému jednomu infekčnímu onemocnění je 
možno v daném roce žádat pouze jednou (v témže roce 
je ale možné čerpat i další příspěvky na různá očkování, 
vždy však do maximální stanovené výše). 

Základní očkování proti klíšťové encefalitidě se provádí 
třemi dávkami vakcíny. Potřebná hladina protilátek 
v organismu vzniká po aplikování prvních dvou dávek, 
ale je nutné absolvovat celé třídávkové základní očko-
vací schéma, aby byl zaručen ochranný účinek. Druhá 
dávka se podává za 1-3 měsíce po první, třetí pak 
s odstupem max. 12 měsíců. Existuje také možnost zrych-
leného schématu, ale pokud k tomuto postupu není zdra-
votní důvod, je lepší absolvovat očkování v běžných inter-
valech. Po podání všech tří dávek je totiž u běžného sché-
matu očekávaná ochrana minimálně po dobu 3 let, zatímco 
u zrychleného to může být méně. 

Po absolvování třídávkového základního očkovacího sché-
matu tedy budete mít dostatečnou imunitu proti klíšťové 
encefalitidě po dobu 3 let. Následně se podává první posi-
lovací dávka. Další přeočkování je vhodné provádět kaž-
dých cca 5 let, u star ších osob se ale doporučuje přeoč-
kování častější, každé 3 roky. 

Očkování proti klíšťové encefalitidě provádějí praktičtí 
lékaři nebo i očkovací centra. Nezapomeňte si nechat po-
tvrdit doklad o aplikaci očkovací látky – je třeba ho přilo-
žit k žádosti o příspěvek, spolu s originálem platebního 
dokladu o úhradě vakcíny.  

Žádost o příspěvek můžete podat do 30. 11. 2021 prostřed-
nictvím webového formuláře. Nejjednodušší je to přes 
aplikaci Moje VZP, kdy nemusíte s každou žádostí vypl-
ňovat osobní údaje. Pokud ještě nemáte přístup do Moje 
VZP, jednoduše se zaregistrujte. Máte-li NIA prostředky, 
stačí na registrační stránce kliknout na políčko „přihlásit 
se pomocí NIA“ a registrace i s aktivací proběhne v něko-
lika krocích plně on-line během pár minut. Žádost o pří-
spěvek můžete také podat na kterémkoli klientském praco-
višti, korespondenčně nebo prostřednictvím datové 
schránky.  

Podrobné podmínky k čerpání příspěvků z fondu pre-
vence naleznete na www.vzp.cz/vyhody. 

Milan Řepka 
tiskový mluvčí 
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Je hrazeno vyšetření mateřského znaménka  
u dermatologa a případně i jeho odstranění? 
Jaké metody se používají? 
Ano, vyšetření znamének a podezřelých pigmentových 
kožních změn dermatologem je hrazeno z veřejného zdra-
votního pojištění. Lékař bude hlavně zjišťovat, zda se ne-
jedná o maligní melanom či jiné potenciálně nebezpečné 
onemocnění kůže (např. bazaliom, spinaliom apod.). Ma-
teřská znaménka, pihy a další pigmentové projevy na 
kůži vám vyšetří v každé dermatologické ambulanci. 
Dermatolog znaménko prohlédne – běžně vyšetřuje pohle-
dem, případně s použitím lupy, některá pracoviště mají 
k dispozici i digitální dermatoskop. Kdyby vyhodnotil zna-
ménko jako podezřelý útvar, odešle vás na specializované 
ambulantní pracoviště pro pigmentové projevy, kde prove-
dou podrobné dermatoskopické vyšetření.  Pracoviště se 
nacházejí např. na dermatovenerologických klinikách  
v nemocnicích.  

K úhradě dermatoskopického vyšetření můžeme doplnit, že 
pokud podle nálezu rozhodl o vyšetření pacienta digitál-
ním dermatoskopem lékař, tak ho pojišťovna samozřej-
mě hradí, jestliže je provedeno ve smluvním zdravotnic-
kém zařízení. Kdyby o něj žádal jen pojištěnec sám, 
musí si výkon uhradit. Pak by ho mohl absolvovat i na ji-
ném pracovišti – vyšetření provádí i řada nesmluvních po-
skytovatelů zdravotních služeb; obvykle udávají cenu za 
vyšetření 1 znaménka od cca 500 korun s doplatkem za 
každé další, nebo bývá cena stanovena "v pásmech", např. 
pro 2-5, 6-10, nad 10 znamének. VZP poskytuje svým kli-
entům na „samoplátecké“ vyšetření dermatoskopem příspě-
vek z fondu prevence v rámci prevence melanomu. 

Mateřské znaménko, které se zvětšuje, vyvyšuje nad po-
vrch, mění barvu nebo konturu okrajů apod., je vždy nutné 
zkontrolovat a obvykle i odstranit. Když lékař shledá zdra-
votní důvod k odstranění mateřského znaménka (nebo 
jiného pigmentového projevu), má být vyjmuto chirurgic-
ky, protože odebraná tkáň musí být ještě histologicky 
vyšetřena. Proto se pigmentové projevy laserem neodstra-
ňují, a to  ani v oblasti obličeje. Chirurgické odstranění je 
pojišťovnou hrazeno. Zákrok laserem pojišťovna ne-
hradí a pacient by ho neměl vyžadovat ani jako samoplátce 
– odstranění potenciálně nebezpečného útvaru laserem ne-
můžeme považovat za medicínsky správný (lege artis) po-
stup. 

Pokud lékař neshledá zdravotní důvod k tomu, aby bylo 
mateřské znaménko vyjmuto a vyšetřeno histologicky, ale 
pacient přesto odstranění žádá z důvodů kosmetických, 
musí si zákrok uhradit sám. 

Lékař, ke kterému bych chtěl začít chodit, prý 
pracuje bez smlouvy s pojišťovnami. Co by to 
pro mne znamenalo? Proplatí mi VZP to, co 
bych mu musel zaplatit? 
Částky, které byste zaplatil lékaři, který nemá smlouvu 
s VZP, vám VZP v žádném případě proplatit nemůže. Stej-
ně postupují i ostatní zdravotní pojišťovny – smlouvy 
o poskytování a úhradě hrazených služeb jsou vždy 
uzavřeny mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem 
zdravotních služeb (ať už jde o jednotlivého lékaře ne-
bo celé zdravotnické zařízení, např. nemocnici) a pacient 
je mimo tento smluvní vztah. Zdravotní pojišťovna ne-
má žádný právní důvod a tedy ani oprávnění proplatit své-
mu pojištěnci „účet“, s nímž by přišel od lékaře. Taková 
praxe funguje jen v zemích, kde existuje tzv. pokladenský 
systém. 

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění má pojiště-
nec právo na výběr zdravotní pojišťovny a na výběr po- 

skytovatele zdravotních služeb na území ČR, který je 
ve smluvním vztahu k jeho zdravotní pojišťovně. Po-
skytovatelem zdravotních služeb se přitom rozumí fyzic-
ká nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskyto-
vání zdravotních služeb. U tohoto poskytovatele zdravot-
ních služeb má pak pojištěnec právo na poskytnutí 
hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanove-
ných uvedeným zákonem, přičemž poskytovatel nesmí za 
tyto hrazené služby přijmout od pojištěnce žádnou úhra-
du. Výjimkou pochopitelně je péče vyjmenovaná v záko-
ně jako nehrazená ze zdravotního pojištění nebo hrazená 
částečně, kterou pacient platí ať už plně, nebo částečně 

Pojištěnci však své právo na výběr lékaře, resp. zdravot-
nického zařízení ve smluvním vztahu k příslušné zdravot-
ní pojišťovně nemusí uplatnit a mohou si pro všechny 
druhy zdravotní péče vybrat nesmluvního poskytovatele 
zdravotních služeb. Tím se však vzdávají práva na úhradu 
péče z veřejného zdravotního pojištění a hradí si sami ze 
svých prostředků veškerou zdravotní péči poskytnutou 
a předepsanou tímto nesmluvním poskytovatelem zdra-
votních služeb, včetně léků a doprovodných vyšetření. 

Nesmluvnímu poskytovateli zdravotních služeb hradí 
pojišťovna z prostředků veřejného zdravotního pojiš-
tění vždy pouze nutnou a neodkladnou péči poskytnu-
tou jejímu pojištěnci. Tím se rozumí poskytnutí zdra-
votní péče při úrazu, při vzniku akutního onemocnění, při 
akutním zhoršení zdravotního stavu a při neodkladném 
porodu, kde by odklad zdravotní péče mohl vést k ohro-
žení života nebo k závažnému zhoršení zdravotního sta-
vu. Tato péče může být poskytována nejdéle do doby, než 
je možno pojištěnce bez ohrožení jeho zdravotního stavu 
předat do péče smluvního poskytovatele zdravotních slu-
žeb. Pokud by pojištěnec chtěl být dále léčen v nesmluv-
ním zařízení, musí být informován, že další péči již bude 
muset plně hradit sám.. 

VZP má ale tak širokou síť smluvních partnerů, že máte 
možnost si zvolit některého jejího smluvního lékaře. Po-
kud byste trval na konkrétním lékaři, který smlouvu ne-
má, musíte počítat s výše uvedenými důsledky. 
Zdroj: VZP 

Pečující mohou požádat ÚP ČR o kód  
na očkování. 
V období od 3. 5. do 15. 6. 2021 mohou lidé, kteří jsou 
zavedeni v systému Úřadu práce ČR jako pečující o oso-
by ve III. nebo IV. stupni závislosti u příspěvku na péči, 
požádat ÚP ČR o přidělení unikátního kódu na očkování 
proti nemoci COVID-19. 

Jak na to 
V případě zájmu se obraťte na příslušné kontaktní praco-
viště ÚP ČR podle místa trvalého pobytu osoby ve III.  
a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči. Speciálně vy-
členěný úředník Vám bude k dispozici vždy v pondělí  
a ve středu v časech 8–12 a 13–17 hod., v úterý, ve čtvr-
tek a v pátek pak od 8–11 hodin. 

Co s sebou 
Pečující osoba se musí prokázat dokladem totožnosti 
(občanský průkaz, cestovní pas), aby jí bylo možno přidě-
lit unikátní kód. Unikátní kódy nemůže ÚP ČR předávat 
osobám zmocněným na základě plné moci. A nemůže je 
přidělit ani těm, kteří jsou očkovaní, nebo jsou na očko-
vání už registrovaní. 

Další postup 
Zároveň, při předání kódu, vystaví ÚP ČR potvrzení, na 
jehož základě Vám aplikují vakcínu v očkovacím centru 
nebo u lékaře. 

Další informace na https:/koronavirus.mzcr.cz/ 

https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/vysetreni-koznich-znamenek
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/vysetreni-koznich-znamenek
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Zcela pochopitelně by pak soud takovouto dohodu mezi 
manžely ani neschválil. Dohoda rodičů nezletilého dítěte, 
podle níž jeden z nich se zavazuje složit ve prospěch nezle-
tilého jednorázově částku k plné úhradě výživného do zle-
tilosti dítěte, neodpovídá ustanovením zákona o rodině 
týkajícím se výživného, a nemůže být proto soudem schvá-
lena, říká Bohumila Vodičková Krpcová. 

Peníze z neplatné dohody jsou bezdůvodným obohace-
ním 
Co ale teď může ve své situaci dělat paní Katka? Je možné, 
že po rozvodu se s dcerou odstěhuje a s ex-manželem 
přestane komunikovat. Po čase se ale oklepe a na celou 
situaci se podívá střízlivě. Jedno je jisté a platí 
vždy. Dohoda je absolutně neplatná, takže smluvní strany 
nezavazuje a pohlíží se na ni, jako by vůbec neexistova-
la, informuje Bohumila Vodičková Krpcová. 

Což znamená, že paní Katka má plné právo chtít po svém 
ex-manželovi a otci své dcery, aby na dceru platil výživné, 
které soud určil. Má také právo se toho soudně domáhat. 
A může se domáhat i doplacení výživného až 3 roky zpět-
ně. 

Co ale s oním milionem korun, který dostala při rozvodu 
na základě dohody? Pokud na základě dohody otec dítěte 
uhradí finanční prostředky, hradí bez právního důvodu a na 
straně matky vzniká tzv. bezdůvodné obohacení, jehož 
vrácení se může otec dožadovat, říká Bohumila Vodičková 
Krpcová. 

Podobnou situaci už řešil Nejvyšší soud ČR ve svém roz-
sudku 21 Cdo 2926/2016, kde se vyjádřil takto: Plnění na 
základě absolutně neplatné dohody o jednorázovém vypla-
cení výživného splatného v budoucnu pro nezletilé dítě 
(odbytné) je bezdůvodným obohacením. 
Paní Katka by tedy měla právo na to, aby otec na dceru 
pravidelně platil výživné, ale otec má také právo požadovat 
své peníze zpět. Ovšem jen po omezenou dobu. 

Po 3 letech ale není na vrácení nárok 
Pokud by totiž paní Katka začala celou věc řešit po více 
než 3 letech od získání peněz, už by je vracet nemusela. 
I když podle zákona došlo k bezdůvodnému obohacení, 
soud už by věc neprojednával. Nárok otce na vrácení za-
placených finančních prostředků se promlčuje, a to v tříleté 
promlčecí době, která by v tomto případě začala běžet 
úhradou finančních prostředků, uvádí Bohumila Vodičko-
vá Krpcová. 

Snahou vyplatit se z výživného si nakonec ex-manžel paní 
Katky může paradoxně uškodit. Pokud by totiž paní Katka 
začala situaci řešit až po 3 letech, nemá už její ex-manžel 
právo požadovat milion korun zpět. Na druhou stranu ale 
paní Katka má nárok požadovat pravidelné výživné na 
dceru tak, jak bylo uvedeno v rozsudku při rozvodu a řeše-
ní péče o dítě. A má právo požadovat i dlužné alimenty za 
3 roky zpětně. 

 Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/nuti-vas-prijmout-alimenty-
pro-dite-dopredu-muzete-na-tom-i-vydelat/ 

Nutí vás přijmout alimenty pro dítě dopředu? 
Můžete na tom i vydělat. 
VERONIKA DOSKOČILOVÁ, 3.5.2021 
Rozvod manželství může být poklidný a rychlý, ale také 
divoký a zdlouhavý. Zvláště ve chvíli, kdy se oba man-
želé neshodnou na rozdělení majetku nebo na výši vý-
živného pro nezletilé děti. 
V dnešním článku se budeme věnovat příběhu paní Katky. 
Ta se po dlouhodobé nespokojenosti v manželství rozhodla 
požádat o rozvod. Dceru chtěla do své výhradní péče, 
s čímž neměl její manžel, otec dcery, problém. Komplikace 
nastaly až ve chvíli, kdy se domlouvali na výši výživného 
pro 6letou dceru. 

Otec dcery kategoricky odmítal, aby bylo výživné určeno 
soudem na pravidelné bázi. Tedy na principu, že bude kaž-
dý měsíc na svou dceru platit předem stanovenou částku,  
a to až do její zletilosti, případně do doby, než dostuduje  
a bude schopna se samostatně živit. Což vzhledem k věku 
dcery mohlo být klidně i dalších 20 let. 

Opakovaně proto paní Katce navrhoval, aby se vyrovnali 
mimosoudně. Jeho návrh zněl jednoduše. Pošle paní Katce 
na účet 1 milion korun. Tyto peníze budou brány jako vý-
živné pro dceru, a to až do doby, než dostuduje a bude 
schopna se samostatně živit. Jak s nimi paní Katka ve sku-
tečnosti naloží, už otce nezajímalo. Tímto krokem se chtěl 
zbavit povinnosti platit na dceru pravidelně výživné. 

Paní Katku opakovaně tlačil do řešení, že před soudem vše 
proběhne tak, jak má, majetek a peníze se rozdělí, určí se 
výživné, ale otec ho paní Katce platit nebude, na základě 
jejich interní dohody. Po opakovaném dlouhodobém nátla-
ku paní Katka dohodu s manželem podepsala. I pro vlastní 
klid, jelikož neustálý nátlak se začínal podepisovat na jejím 
psychickém stavu. 

Takové dohody jsou ale podle práva většinou neplatné,  
a tak i když vás někdo nátlakem přinutí je podepsat, nemají 
žádnou právní váhu. 

Výživné dopředu ano, ale ne pro nezletilé děti 
V občanském zákoníku skutečně můžeme najít ustanovení 
o tom, že výživné je možné plnit i na jiné než měsíční bázi, 
pokud soud rozhodl jinak nebo pokud se osoba výživou 
povinná dohodla s osobou, které má výživné platit, na ji-
ných podmínkách. 

§ 921 
Výživné se plní v pravidelných dávkách a je splatné vždy 
na měsíc dopředu, ledaže soud rozhodl jinak nebo se osoba 
výživou povinná dohodla s osobou oprávněnou jinak. 
Ale toto neplatí vždy a plošně. Toto ustanovení je totiž 
společné pro více typů výživného, například výživné mezi 
rozvedenými manžely, výživné neprovdané matce a dal-
ší. U výživného mezi rozvedenými manžely se mohou bý-
valí manžele dohodnout, že povinnost hradit výživné bude 
splněna úhradou jednorázové částky, tzv. odbytného. 
U výživného na nezletilé dítě však tato dohoda možná ne-
ní, uvedla pro Měšec.cz advokátka Bohumila Vodičková 
Krpcová. 

Nezletilé děti musí dostávat výživné pravidelně 
U výživného na nezletilé děti platí, že musí být posíláno 
formou měsíčních plateb. Právě tyto pravidelné platby mají 
totiž zajišťovat dítěti výživu a jeho potřeby. Zmíněná do-
hoda mezi rodiči o úhradě jednorázového výživného, které 
by mělo pokrýt potřeby nezletilého až do jeho zletilosti, by 
byla absolutně neplatná. Rodič se takto nemůže ‚vyplatit‘ 
ze své povinnosti hradit pravidelné výživné, dodává Bohu-
mila Vodičková Krpcová. 

Tuto otázku už řešil v minulosti také Nejvyšší soud, a to 
v rozsudku R 23/1982. 

https://www.mesec.cz/autori/veronika-doskocilova/
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Zaměstnavatel řadil prodavačky do 2. skupiny prací, za-
tímco inspekce práce a následně i krajský soud došly 
k závěru, že se jedná o skupinu 3., pro kterou je stanove-
na vyšší zaručená mzda. 

Pro zařazení prodavaček do příslušné skupiny prací byla 
pro oba orgány inspekce práce i soud rozhodující pracov-
ní náplň prodavaček. Byla odmítnuta argumentace za-
městnavatele, který měl za to, že je při zařazení zaměst-
nanců do jednotlivých skupin (prací) za účelem stanovení 
nejnižších úrovní zaručené mzdy nutné (či možné) přihlí-
žet k tomu, v jak velké provozovně (například zda 
v hypermarketu, supermarketu, či menší samoobsluze) 
zaměstnanec práci vykonává a jak je příslušná provozov-
na ekonomicky úspěšná (tj. jaký je její obrat, jaké částky 
inkasuje od svých zákazníků apod.). 

Tato kritéria se podle názoru, který zastával zaměstnava-
tel, promítají do odlišného zatížení zaměstnanců, respek-
tive tempa a objemu jimi vykonávané práce, a proto by se 
měla, resp. mohou při tržním určení mezd projevit, což se 
také běžně děje. 

Uvedené okolnosti (faktory), jako např. tempo a objem 
práce v závislosti na velikosti provozovny a jejího obratu 
(a třeba částek hotovosti, které kupř. prodavačky a proda-
vači inkasují) určující tržní cenu práce, resp. ovlivňující 
tržní výši mzdy, je třeba v praxi zohlednit jinak. 

Nejnižší úroveň zaručené mzdy je minimální mzdový 
standard pro zaměstnance vykonávající stejnou  
práci      
Všichni zaměstnanci s totožnou pracovní náplní (pracovní 
náplní téže odpovědnosti, namáhavosti a složitosti) však 
mají zaručeno, že bez ohledu na další faktory, které utváří 
výši mezd, budou odměněni přinejmenším určitou 
„paušálně“ stanovenou částkou, vyložil Nejvyšší správní 
soud ve svém rozsudku (spis. zn. 3 Ads 273/2019), ze dne 
14. ledna 2021. 

Jednoduše řečeno to znamená, že například zaměstnanec 
vykonávající určitou práci v menší samoobsluze s malým 
obratem má právo na shodnou minimální odměnu jako 
zaměstnanec vykonávající zcela totožnou práci (totožné 
pracovní úkoly) ve velkém supermarketu s velkým obra-
tem. 

Zaměstnavatel může navýšit příjmy (mzdy) zaměstnanců  
se shodnou pracovní náplní v prodejně, která mu přináší 
vyšší ekonomický profit – zisk, u nichž má za to, že pra-
cují ve větším pracovním tempu, a vykonávají tak větší 
objem práce. Zaměstnavatel však musí vyplácet i zaměst-
nancům prodejny, jež mu přináší nižší profit, mzdu ve 
výši odpovídající nejméně příslušné úrovni zaručené 
mzdy, i když má subjektivně za to, že vykonávají méně 
práce v nižším tempu. 

Nejdříve dle obecné charakteristiky,  
pak dle příkladů prací 
Z rozsudku Nejvyššího správního soudu dále vyplývá, že 
primárně je třeba vyjít z toho, zda náplň práce určitého 
zaměstnance koresponduje s obecnou charakteristikou 
určité skupiny prací, jak jsou obsaženy v první části naří-
zení vlády. 

Jinak řečeno při zařazování zaměstnanců do konkrétní 
skupiny prací je třeba nejdříve posoudit obecnou charak-
teristiku jednotlivých skupin prací (dle části první přílohy 
k nařízení), a teprve pak jednotlivé příklady prací (dle 
části druhé přílohy k nařízení). 

V 1. části jsme si připomenuli základy právní úpravy nej-
nižších úrovní zaručené mzdy v zákoníku práce. Tento-
krát pak závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu,  

Zaručená mzda a její výše podle druhu práce. 
Jak je to správně? 
TOMÁŠ ZILVAR 
29. 4. 2021 

Autor: Shutterstock 

Podle čeho mají být zařazováni zaměstnanci do skupin 
prací pro účely stanovení nejnižší úrovně zaručené 
mzdy? Jak pracovat s přílohou určující výše zaručené 
mzdy, aby zaměstnanci nebyli šizeni? 
Pracovněprávní institut zaručené mzdy (respektive nejniž-
ších úrovní zaručené mzdy), který spolu s minimální 
mzdou zajišťuje ochranu zaměstnanců před nepřiměřeně 
nízkým oceněním jejich práce, je zakotven v § 112 zákoní-
ku práce. Cílem právní úpravy různých úrovní nejnižší 
zaručené mzdy je, aby všichni zaměstnanci, kteří vykoná-
vají pracovní činnosti téže složitosti, odpovědnosti a namá-
havosti, byli odměňováni alespoň shodnou nejnižší pří-
pustnou částkou. 

Už jsme si přiblížili pravidla pro uplatňování zaručené 
mzdy v praxi. Vysvětlili jsme si zejména, že existuje 
8 skupin (první až osmá skupina) prací odlišených a od-
stupňovaných podle složitosti, odpovědnosti a namáhavos-
ti práce. Čím vyšší skupina, tím vyšší úroveň zaručené 
mzdy, na kterou má zaměstnanec nárok. 

Tentokrát se zaměříme na klíčový problém, podle jakých 
kritérií mají být zařazováni zaměstnanci do jednotlivých 
skupin prací pro účely stanovení nejnižší úrovně zaruče-
né mzdy. 

Skupiny prací odlišené katalogem v nařízení vlády     
Příloha nařízení vlády č. 567/2006 Sb. (o minimální mzdě, 
o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého 
pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci 
ve ztíženém pracovním prostředí) v čl. I uvádí obecné cha-
rakteristiky jednotlivých skupin prací a v čl. II uvádí pří-
klady prací, náležících do jednotlivých skupin, rozdělené 
podle oborů. 

Obecným kritériem pro podřazení zaměstnanců pod jed-
notlivé úrovně nejnižší zaručené mzdy (slovy nařízení vlá-
dy: pro jejich zařazení do jednotlivých skupin vykonáva-
ných prací) je složitost, odpovědnost a namáhavost za-
městnancem vykonávané práce, tedy složitost, odpověd-
nost a namáhavost pracovních činností, které tvoří zaměst-
nancovu pracovní náplň. 

Zařazení prodavaček do 2., nebo 3. skupiny prací?     
Nejvyšší správní soud se (pod spis. zn 3 Ads 273/2019) 
zabýval případem zaměstnavatele, kterému byla orgánem 

inspekce práce uložena pokuta (ve výši 15 000 Kč) za to, 
že několika zaměstnankyním prodavačkám neposkytl 

mzdu alespoň ve výši nejnižší úrovně zaručené mzdy 
(podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb.). 

http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaSimpleSearch&SimpleSearch=1&rjz_id=10&rok=2019&senat=3&cislo=273&pagesource=0
https://www.mesec.cz/clanky/jak-zamestnance-chrani-zarucena-mzda-cast-1/
https://www.mesec.cz/autori/tomas-zilvar/
https://www.mesec.cz/zakony/zakonik-prace-zakon/f3054095/#p112
https://www.mesec.cz/zakony/zakonik-prace-zakon/f3054095/#p112
https://www.mesec.cz/clanky/jak-zamestnance-chrani-zarucena-mzda-cast-1/
https://www.mesec.cz/clanky/jak-zamestnance-chrani-zarucena-mzda-cast-1/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-567
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-567#prilohy
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2019/0273_3Ads_1900027_20210114153406_20210115104014_prevedeno.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-567
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z něhož vyplývá, že např. zaměstnanec vykonávající 
určitou práci v menší samoobsluze s malým obratem 
má právo na shodnou minimální odměnu (nejnižší úro-
veň zaručené mzdy) jako zaměstnanec vykonávající 
totožnou práci (totožné pracovní úkoly) ve velkém su-
permarketu s velkým obratem. 
Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/zarucena-mzda-a-jeji-
vyse-podle-druhu-prace-jak-je-to-spravne/ 

Změna v rodičovském příspěvku:  
O zbytek už nepřijdete. 
Petr Kučera,  26. 4. 2021  
Komu se narodí další dítě ještě před dočerpáním rodi-
čovského příspěvku, nepřijde o zbytek peněz. Dobrou 
zprávu pro rodiny přináší novela, kterou schválili po-
slanci. 

Zdroj: Shutterstock 

Zbytek rodičovského příspěvku, který nestihnete vyčer-
pat kvůli narození dalšího dítěte, už nepropadne. Pod-
mínkou bude, že aspoň jeden z rodičů pracuje. Vylepše-
ní přináší novela zákona o státní sociální podpoře, kte-
rou na konci minulého týdne schválili poslanci. Teď ji 
ještě musí schválit senátoři, komplikace se však neče-
kají. 

Podle dosavadních pravidel nevyčerpaný zbytek rodi-
čovského příspěvku propadá, protože ho lze čerpat 
vždycky jenom na nejmladší dítě v rodině. O peníze tak 
přicházeli hlavně rodiče, kterým se další potomek naro-
dil dříve, než původně plánovali, nebo kteří si nemohli 
či nestihli nastavit vyšší měsíční částku pro čerpání. 

Schválená změna počítá s tím, že při narození dalšího 
dítěte dostanou rodiče jednorázově zbývající částku 
příspěvku na předchozí dítě. Nová pravidla začnou pla-
tit od začátku letošního července – a to i pro rodiny, 
které začaly brát příspěvek na předchozí dítě dříve  
a ještě během čerpání se jim po 1. červenci 2021 narodí 
další dítě. Se zpětným doplatkem rodinám, které o zby-
tek příspěvku přišly při narození dítěte před 1. červen-
cem 2021, se nepočítá.  

(Redakce zjišťuje, jak to bude v případě, když rodičov-
ský příspěvek před 1. červencem předčasně skončí kvůli 
čerpání peněžité podpory v mateřství na další dítě, kte-
ré se přitom narodí až po 1. červenci. Sledujte nás na 
Facebooku nebo Twitteru a dáme vám vědět, jakmile 
budeme mít odpověď.) 

„Pokud se nejmladším dítětem v rodině stane jiné dítě, 
které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, a alespoň 
jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození 
tohoto dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího 
základu v částce převyšující 7 600 Kč, má rodič, který 
pobírá rodičovský příspěvek, nárok na jednorázovou 
výplatu částky, která nebyla vyčerpána z celkové částky 
rodičovského příspěvku na dítě, které přestalo být nej-
mladším dítětem v rodině,“ píše se v novele schválené 
poslanci. 

Zjednodušeně řečeno: na zbytek příspěvku ani po červenci 
nedosáhnou domácnosti s nízkými příjmy, kde ani jeden z 
rodičů nevydělává (nesplňuje podmínku denního vyměřova-
cího základu) a nemá tedy nárok na peněžitou podporu v 
mateřství. O diskriminaci podle poslanců nejde, protože tyto 
domácnosti celkově dostávají ze státního rozpočtu víc peněz 
než ekonomicky aktivní rodiny. Koneckonců tato změna je 
součástí novely, jejímž hlavním bodem je zvýšení přídavků 
na dítě – tedy dávky pro nejchudší rodiny. 

Řežeme náklady! 
 „Podle dosavadní praxe rodiny přizpůsobují narození dal-
ších dětí možnosti úplného vyčerpání rodičovského příspěv-
ku. V důsledku toho dochází k oddalování doby narození 
dalších dětí, zvyšování věku rodičů a zvětšování věkových 
rozdílů mezi sourozenci,“ říká poslanec Aleš Juchelka 
(ANO), který vylepšení prosazoval už od roku 2018. Přesto-
že ho podporovali i někteří poslanci pirátů, lidovců, TOP 
09, ČSSD, ODS či komunistů, většina sněmovny nepovažo-
vala Juchelkův návrh za prioritu a dostala se k němu až nyní 
– v rámci schvalování novely zákona o státní sociální pod-
poře, týkající se hlavně zvýšení přídavků na dítě. 

Poslanci věří, že výplata nevyčerpaného zbytku rodičovské-
ho příspěvku podpoří porodnost v Česku. „Dosavadní stav 
je mimo jiné diskriminační vůči rodinám, ve kterých se další 
dítě nenarodí v termínu podle učiněné rozvahy. Narození 
dítěte nelze plánovat s jistotou,“ zdůrazňuje Juchelka. 
Jen za rok 2020 nevyčerpalo celý rodičovský příspě-
vek zhruba 12 tisíc rodin, které v průměru přišly o 80 tisíc 
korun. V roce 2019 šlo o víc než šest tisíc rodin s průměr-
nou částkou 54 tisíc korun. A například v roce 2017 nedo-
čerpalo příspěvek devět tisíc rodin, v průměru přišly o skoro 
65 tisíc korun. 

„Vzhledem k tomu, že celková nevyplacená částka rodičov-
ského příspěvku – 582 milionů korun – v roce 2017 předsta-
vovala 2,5 procenta z celkového objemu prostředků urče-
ných na výplatu rodičovských příspěvků v tomto roce, nemá 
změna zásadní dopad na státní rozpočet. Její dlouhodobé 
společenské a ekonomické přínosy, vyplývající ze zlepšení 
demografických parametrů české společnosti, tyto náklady 
vykompenzují,“ napsal Juchelka ke svému návrhu už před 
třemi lety. 

Bývalý televizní moderátor – zřejmě nejznámější je z pořa-
du Medúza – v roce 2018 také prosazoval, aby se mateřská  
a rodičovská dovolená přejmenovaly na mateřskou a rodi-
čovskou péči. Pro rodiče totiž nejde o žádný bezpracný od-
počinek, zdůrazňoval. S tímto návrhem však neuspěl ani 
tentokrát. 

Na ostatních pravidlech rodičovského příspěvku schválená 
novela nic nemění. Od roku 2020 dosahuje příspěvek na 
jedno dítě celkem 300 tisíc korun (do konce roku 2019 to 
bylo 220 tisíc). Příspěvek lze brát do čtyř let věku dítěte. 
Nejčastější je čerpání do tří let věku dítěte, kdy příspěvek 
dosahuje zhruba 9700 korun měsíčně. 

Výši měsíčního čerpání (a tedy i rychlost čerpání) je sice 
možné volit a vždycky po třech měsících znovu měnit – 
jenže ne úplně libovolně, vždy jsou stanovené mantinely. 
Jestliže rodič dosáhl na peněžitou pomoc v mateřství, odpo-
vídá jedna dávka rodičovského příspěvku maximálně měsíč-
ní mateřské. Jednoduše řečeno: když matce dítěte vznikne 
nárok na mateřskou 17 280 korun měsíčně (odpovídá hrubé 
mzdě pětadvacet tisíc korun), bude stejný strop platit i pro 
rodičovský příspěvek. Nejrychleji tak tato maminka rodi-
čovský příspěvek vyčerpá za 18 měsíců. 

Obecně pak můžou rodiče vybrat rodičovský příspěvek 
nejdřív za sedm měsíců, maximální měsíční dávka u pří-
spěvku za jedno dítě v roce 2021 dělá 43 470 korun. 

https://www.penize.cz/clanky/autor/70003558-petr-kucera
https://www.penize.cz/rodicovsky-prispevek
https://www.facebook.com/wwwpenizecz
https://www.facebook.com/wwwpenizecz
https://twitter.com/penize_cz
https://www.penize.cz/pridavky-na-dite/424270-pridavky-na-dite-stoupnou-a-dosahne-na-ne-vic-rodin
https://www.penize.cz/pridavky-na-dite/424270-pridavky-na-dite-stoupnou-a-dosahne-na-ne-vic-rodin
https://zakony.penize.cz/117-1995-sb-zakon-o-statni-socialni-podpore
https://zakony.penize.cz/117-1995-sb-zakon-o-statni-socialni-podpore
https://www.penize.cz/pridavky-na-dite
https://www.penize.cz/rodicovsky-prispevek/423372-materska-a-rodicovska-osvc-2021-na-tohle-ted-mate-narok
https://www.penize.cz/rodicovsky-prispevek/423372-materska-a-rodicovska-osvc-2021-na-tohle-ted-mate-narok
https://www.penize.cz/rodicovstvi
https://www.penize.cz/rodicovstvi
https://www.penize.cz/rodicovsky-prispevek/423287-rodicovsky-prispevek-2021-kolik-dostanete-a-jak-zadat
https://www.penize.cz/kalkulacky/rodicovsky-prispevek
https://www.penize.cz/kalkulacky/materska
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Výjimka platí pro rodiče, kteří předtím nedosáhli 
na peněžitou pomoc v mateřství nebo měli malé příjmy 
(typicky podnikatelky, studentky či nezaměstnané). Ti mo-
hou čerpat rodičovský příspěvek maximálně ve výši 10 tisíc 
korun měsíčně. Rodičovskou tak mohou vyčerpat nejdříve 
za 30 měsíců, tedy za dva a půl roku. 
Zdroj: https://www.penize.cz/rodicovsky-prispevek/423476-
rodicovsky-prispevek-o-nevycerpany-zbytek-uz-neprijdete 

Pracující důchodci jsou dojnou krávou pro 
stát. Ročně mu přinesou miliardy korun navíc. 
07.05.2021 | Lukáš Pololáník, Finance.cz 
Se zlepšující se fyzickou kondicí a prodlužující se délkou 
dožití pokračuje čím dál více lidí i po dosažení důchodo-
vého věku ve výdělečné činnosti. I v případě, že současně 
pracují a pobírají starobní důchod, odvádějí státu neza-
nedbatelné sumy na důchodovém pojištění. Jejich dů-
chod se však s roky odpracovanými „navíc“ bohužel zvý-
ší jen minimálně. Důchodce s průměrným důchodem, 
který je zaměstnaný a pobírá současně průměrnou 
mzdu, státu za rok odvede téměř 120 tisíc korun na po-
jistném. Na oplátku se mu roční důchod ale zvýší jen  
o asi 700 korun, o což je ale potřeba si každý rok požá-
dat. 

Každý člověk při dosažení důchodového věku stojí před 
rozhodnutím, co dál. Pokud nechce začít pobírat starobní 
důchod, nepracovat a užívat si zasloužený odpočinek, má 
na výběr z dalších dvou možností. První variantou je pokra-
čovat ve výdělečné činnosti a současně si odložit počá-
tek čerpání starobního důchodu.  

„V tom případě člověk nepobírá starobní důchod, ale dostá-
vá mzdu nebo si vydělává jako OSVČ. Tato varianta je vý-
hodná, pokud člověku chybí do získání dalšího roku pojištění 
méně než 90 dnů, poněvadž se doba pojištění zvýší o jeden 
rok. Při delším ‚přesluhování‘ se sice později přiznaný dů-
chod zvyšuje, ale současně se lidé připravují o příjem v po-
době starobního důchodu, na který mají nárok. Tato ztráta 
je kompenzována zvýšeným důchodem nejdříve za 12 až 15 
roků, kdy člověku bude už 78 až 81 let. Při rozhodování je 
tedy třeba s tímto faktem počítat,“ upozorňuje Jiří Šafařík ze 
společnosti Freedom Financial Services, která radí lidem, jak 
získat od státu maximální důchod.Třetí cestou je nechat 
si vyplácet starobní důchod v plné výši a k tomu ještě získá-
vat příjmy z pokračující výdělečné činnosti. Podle dat Čes-
kého statistického úřadu loni tuto možnost využívalo 213 
tisíc lidí. 

Pracující důchodce odvádí na sociálním pojištění úplně 
stejně jako každý jiný pracující 
Pokud je pracující důchodce zaměstnancem odvádí spolu se 
zaměstnavatelem na sociálním pojištění úplně stejné od-
vodyjako každý jiný pracující člověk. Jeho odvod na sociál-
ní pojištění činí 31,3 % z hrubé mzdy a z toho 29,2 % činí 
odvod na důchodové pojištění. V tomto ohledu by si člověk 
logicky pomyslel, že se plné odvody na důchodovém pojiště-
ní promítnou do výše jeho starobního důchodu stejně jako  
u lidí v produktivním věku. Bohužel, není to pravda. Dle 
zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se na žá-
dost příjemce starobního důchodu v plné výši, který vykoná-
vá výdělečnou činnost, zvyšuje za každých odpracova-
ných 360 dnů procentní výměra jen o 0,4 procenta výpo-
čtového základu. 

„Roční navýšení představuje vzhledem k výši přiznaných 
důchodů nevýznamnou částku. V případě pokračování výdě-
lečné činnosti je pak navýšení za každých dalších 360 odpra-
covaných dnů konstantní. Jak je to možné? Protože zvýšení 
se počítá jako 0,4 procenta z výpočtového základu stanove-
ného v době, kdy vám byl přiznán starobní důchod, a to je  

prostě číslo, které se již nikdy nezmění. A to je s ohledem 
na  existenci růstu cen, inflaci a růst průměrné mzdy v ČR 
vůči pracujícím důchodcům minimálně nefér. Naštěstí to 
na výši celkově vyplaceného navýšení důchodu po dobu 
jeho čerpání nemá zásadní negativní vliv. Po jeho přizná-
ní se toto navýšení zahrnuje do procentní výměry důcho-
du, která se již každý rok valorizuje. Negativní vliv kon-
stantní částky navyšování důchodu by se projevil teprve 
při dlouhodobější výdělečné činnosti důchodce,“ podotý-
ká Jiří Šafařík. 

Zdroj: Depositphotos 

Na pojistném pracující důchodce odvede  
mnohonásobně více, než od státu získá 
Zvýšení důchodu pracujícího důchodce tudíž nezáleží na 
výši jeho příjmů z pokračující výdělečné činnosti, a tedy 
ani na výši odvedeného pojistného na důchodové pojiště-
ní. Je tedy značně nespravedlivé, že pracující důchodce 
musí odvádět sociální pojistné v plné výši, stejně jako 
každý pracující člověk v produktivním věku. Tomu se ale 
odvody z rostoucích příjmů projeví pozitivně ve vyšším 
výpočtovém základu, na rozdíl od pracujícího důchodce. 
Zde pak vzniká neuvěřitelný nepoměr mezi tím, co pracu-
jící důchodci do „systému“ stále odvádějí, a tím, co za to 
dostávají. Například úspěšný zaměstnanec (vrcholový 
manažer) i podnikatel tak mohou za 5 let odvést státu na 
pojistném až 2,5 milionu korun. Stát jim za to „vrátí“ 
v daném případě za 20 let trvání penze necelých 100 tisíc 
korun. Nutno ještě podotknout, že o zvýšení starobního 
důchodu je potřeba si každý rok osobně požádat, na což 
mnozí lidé zapomínají, případně o tom vůbec nevědí. 

Nižší přivýdělky na DPP a DPČ důchod neovlivní 
Podmínkou pro zvýšení starobního důchodu po 360 
dnech výdělečné činnosti je to, že z této výdělečné čin-
nosti vzniká povinnost odvádět důchodové pojištění. Při 
práci na dohodu o pracovní činnosti s měsíčním příjmem 
nižším než 3 000 Kč (od roku 2021 platí 3 500 Kč) nebo 
na dohodu o provedení práce s měsíčním příjmem maxi-
málně 10 000 Kč tak nebude důchodce odvádět důchodo-
vé pojištění a odpracované dny se mu nebudou započí-
távat do limitu 360 dnů. Na zvýšení důchodu tak vůbec 
nemá nárok. 

„Pokud bychom použili slova paní ministryně Maláčové, 
že současné důchody jsou nespravedlivé a ona by je chtě-
la učinit spravedlivějšími, pak by měla své úsilí zcela jistě 
zaměřit také na téma odvodů pracujících důchodců  
a jejich (ne)přínosu na zvyšování jejich starobního dů-
chodu. Zvláště s ohledem na fakt, kolik pracujících dů-
chodců v ČR máme – někteří z nich pracují až do konce 
života – a kolik miliard korun ročně přinesou státnímu 
rozpočtu v podobě odvodů na důchodové pojiště-
ní,“ uzavírá Jiří Šafařík. 

Tabulka 1: Příklady možného zvýšení starobních dů-
chodů přiznaných v roce 2019 po odpracování 360 
dnů od vzniku nároku na jejich výplatu 

https://www.penize.cz/materska-dovolena/423207-materska-2021-jaka-jsou-pravidla-a-z-ceho-se-pocita
https://www.penize.cz/rodicovsky-prispevek/423476-rodicovsky-prispevek-o-nevycerpany-zbytek-uz-neprijdete
https://www.penize.cz/rodicovsky-prispevek/423476-rodicovsky-prispevek-o-nevycerpany-zbytek-uz-neprijdete
https://www.mesec.cz/davky-a-duchody/
https://www.finance.cz/536361-porovnani-vypoctu-predduchodu-radneho-a-predcasneho-duchodu/
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Zdroj: Výpočty společnosti Freedom Financial Services na úrovni roku 
2019 pro dobu pojištění 46 let. 

Modelové příklady 
1) Zaměstnanec 
V tabulce 2 je uveden příklad zaměstnance s dobou pojiště-
ní 46 let, který po přiznání starobního důchodu v roce 
2019 ve výši 13 286 Kč (průměr ný důchod v roce 2019) 
pokračoval dále v práci a současně pobíral starobní důchod 
v plné výši. Po uplynutí 360 dnů výdělečné činnosti si 
v roce 2020 požádal o zvýšení starobního důchodu. Ten mu 
byl zvýšen o 0,4 % z výpočtového základu 14 515 Kč, 
z něhož byl starobní důchod v roce 2019 vyměřen. Zvýšení 
činí 59 Kč měsíčně / 708 Kč ročně bez ohledu na výši pří-
jmů v důchodu a z nich odvedeného pojistného na důcho-
dové pojištění. Tabulka uvádí různé varianty jeho možných 
příjmů v zaměstnání během pobírání starobního důchodu, 
rozdíly mezi odvedeným pojistným za jeden rok a navýše-
ním důchodu při jeho pobírání po dobu 20 let. Do výpočtu 
celkového navýšení důchodu za 20 let je zahrnuta průměr-
ná roční valorizace procentní výměry důchodu ve výši 3,5 
%. 

Tabulka 2 rozdílů mezi odvedeným pojistným  
a navýšením důchodu pro zaměstnance (v Kč)  

Zdroj: Výpočty společnosti Freedom Financial Services na úrovni roku 
2020; dohoda o PČ = dohoda o pracovní činnosti; dohoda o PP = doho-
da o provedení práce; VZ = vyměřovací základ 

2) OSVČ 
V Tabulce 3 je uveden příklad OSVČ, které byl v roce 
2019 přiznán průměrný starobní důchod ve výši 13 286 Kč 
a která dále podniká. Po uplynutí 360 dnů výdělečné čin-
nosti má nárok na zvýšení důchodu o stejnou částku jako 
výše uvedený zaměstnanec, tedy o 59 Kč měsíčně / 708 Kč 
ročně. Tabulka obsahuje stejné ukazatele jako v případě 
zaměstnance, pouze vybrané varianty možných příjmů této 
OSVČ jsou uvedeny ve formě daňového základu. 

Samostatná výdělečná činnost OSVČ, které byl přiznán 
starobní důchod, se považuje za vedlejší samostatnou výdě-
lečnou činnost. Podmínkou pro zvýšení starobního důcho- 

 
du po 360 dnech vedlejší samostatné výdělečné činnosti je 
účast na důchodovém pojištění, kterou OSVČ získá tehdy, 
pokud její příjem (daňový základ) v kalendářním roce do-
sáhne alespoň takzvané rozhodné částky, která v roce 
2020 činila 83 603 Kč. 

Tabulka 3: Příklady rozdílů mezi odvedeným pojist-
ným a navýšením důchodu pro OSVČ (v Kč) 

Zdroj: Výpočty společnosti Freedom Financial Services na 
úrovni roku 2020 
Zdroj: https://www.finance.cz/536878-predduchod-ci-predcasny-
duchod/ 

Kdy dostanete za špatné parkování několik 
pokut a kdy jen jednu? 
VERONIKA DOSKOČILOVÁ 
10. 5. 2021 

Autor: Shutterstock 

Když budete stát týden třeba na modré zóně, kolik je to 
přestupků a kolik dostanete pokut? A když jich dosta-
nete víc, můžete nějak požádat o jejich odpuštění, slou-
čení, snížení? 

V řadě českých měst jsou v určitých částech města placené 
parkovací zóny. To znamená, že buď máte zaplacenou kar-
tu dlouhodobého stání, nebo si musíte zaplatit za to, že na 
místě budete krátkodobě stát. 

Někdy ale bývají například na víkendy a státní svátky po-
voleny výjimky. V tom případě se za tyto dny parkovné 
nemusí platit vůbec. Problém ale je, když pak auto na místě 
necháte a zapomenete přeparkovat. 

Kde to vlastně parkuji? 
Paní Anna bydlí v centru města, ale možnost stát 
v placených parkovacích zónách zaplacenou nemá. Situaci  

https://www.mesec.cz/autori/veronika-doskocilova/
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řeší jednoduše, parkuje o pár ulic dál, kde už zóny na par-
kování nejsou a může tam parkovat kdokoli. Procházka 
k autu jí zabere zhruba 10 minut, což pro ni není problém. 

Během velikonočních svátků využila toho, že zóny se ne-
musí platit, a zaparkovala kousek od domu na modré zóně, 
aby si mohla pohodlně dovézt nákup a nějaké další těžší 
věci. V jednu chvíli ale měla plnou hlavu starostí a úplně 
zapomněla, že auto musí přeparkovat před koncem státních 
svátků opět do místa, kde se může parkovat bezplatně. 

Celá situace jí došla až o týden později, když chtěla autem 
opět někam vyrazit, ale na obvyklém místě ho stát neviděla. 
Teprve tehdy si vzpomněla, že zaparkovala na modré zóně, 
ale už nepřeparkovala. 

Celý pracovní týden tedy stála na placené parkovací zóně, 
ale bez toho, aby měla parkování zaplacené. 

Kolik přijde pokut? 
V paní Anně hrklo a následně očekávala smršť pokut. Tý-
den je přece jen dlouhá doba a monitoring ulic probíhá pra-
videlně. Paní Anna byla z celé situace nešťastná a jen čeka-
la, kolik pokut za její zapomnětlivost přijde. 

Takto to ale standardně nefunguje. Záleží totiž na tom, jestli 
jde o jeden přestupek, nebo o více přestupků. A podle toho 
se rozhoduje i počet pokut. Pokud jde o takové špatné par-
kování, kdy bude stát vozidlo po celý týden na stejném par-
kovacím místě, jde o jeden dlouhotrvající přestupek a uklá-
dá se jedna pokuta, uvedla pro Měšec.cz advokátka JUDr. 
Martina Čejková. 

Pokud tedy paní Anna zapomněla, že své auto parkuje na 
placené zóně, a došlo jí to až po týdnu, nepřijde jí několik 
pokut, ale jen jedna, protože spáchala jeden přestupek. 

Pokud by ale takto zaparkovala opakovaně, jde už o více 
přestupků. V případě, že řidič vozidlo pokaždé zaparkuje na 
jiné místo bez placení, jedná se již o více samostatných 
přestupků, a tedy i o více pokut, dodává Martina Čejková. 

Na kolik to vyjde? 
Výše pokuty, kterou za špatné parkování můžete dostat, se 
liší podle toho, jestli dostanete blokovou pokutu na místě, 
tedy přímo od policisty, nebo zda se bude celá věc projed-
návat ve správním řízení. 

Za jedno nesprávné parkování v modré zóně vám může 
policista na místě uložit blokovou pokutu ve výši 500 Kč. 
To ale není případ paní Anny, ta se s žádným policistou 
nepotkala. Po zaevidování jejího přestupku jí přijde 
k úhradě jen jedna pokuta, v maximální výši 2500 Kč. 

Co dělat, když je pokut více? 
Pokud ale na modré zóně parkujete bez zaplacení opakova-
ně, například kvůli neznalosti, jedná se už o více přestupků. 
Neznalost zákona neomlouvá, a tak nakonec budete muset 
pokuty uhradit. Neznamená to ale, že nemůžete dělat nic. 

Můžete požádat o sloučení pokut ve správním řízení. Zákon 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich k tomu ří-
ká toto: 

§ 88 odst. 1 
Pokud se podezřelý dopustil více přestupků, jejichž skutko-
vá podstata se týká porušení právních povinností vyskytují-
cích se ve stejné oblasti veřejné správy, a k jejich projedná-
ní je příslušný týž správní orgán, projednají se ve společ-
ném řízení. 

Pokud tedy zaparkujete několikrát na modré zóně, která ale 
spadá pod jeden dopravní odbor, můžete o sloučení požá-
dat. Možná k němu ale dojde automaticky. Úředník má po-
vinnost pokuty sloučit do jednoho řízení před zahájením 
správního řízení, pokud mají páchané přestupky stejnou 

skutkovou podstatu, dopustila se jich tatáž osoba a k jejich 
projednání je příslušný stejný správní orgán, dodává Marti-
na Čejková. 

Sloučením k nižší pokutě? 
Sloučením přestupků dosáhnete také nižší pokuty. 
§ 41 
Za dva nebo více přestupků téhož pachatele projednaných 
ve společném řízení se uloží správní trest podle ustanovení 
vztahujícího se na přestupek nejpřísněji trestný. Jsou-li 
horní hranice sazeb pokut stejné, uloží se správní trest pod-
le ustanovení vztahujícího se na přestupek nejzávažnější. 
Jsou-li společně projednávány dva nebo více přestupků, 
správní orgán může uložit pokutu ve vyšší sazbě, a to tak, 
že horní hranice sazby pokuty za přestupek nejpřísněji 
trestný se zvyšuje až o polovinu, nejvýše však do částky, 
která je součtem horních hranic sazeb pokut za jednotlivé 
společně projednávané přestupky. 

Po sloučení pokut totiž dostanete pouze jednu pokutu, a to 
za přestupek, který má nejvyšší trest. A pokud by horní 
hranice pokut byla stejná, tak dostanete pokutu za nejzá-
važnější přestupek. Horní hranice pro pokutu za špatné 
parkování je 2500 Kč. Tato částka se poté navýší o 50 %, 
což je plus 1250 Kč, dodává Martina Čejková. A dále se 
k pokutě připočte 1000 Kč jakožto poplatek za správní 
řízení. 

Celkem tedy může správní orgán udělit pokutu (včetně 
správního poplatku) za nesprávné parkování ve výši 
4750 Kč. To je ovšem maximální hranice, kterou úředník 
nemusí požadovat. Po zohlednění polehčujících okolností 
může řidič odejít jen se symbolickou pokutou, uzavírá 
Martina Čejková. Mezi polehčující okolnosti může patřit 
třeba vaše doznání, ale i vyjádřená lítost či omluva. A také 
ujištění, že se nejednalo o úmysl. Například proto, že jste 
si nevšimli, že tam je modrá zóna a musíte si tam parková-
ní zaplatit. 
Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/kdy-dostanete-za-spatne-
parkovani-nekolik-pokut-a-kdy-jen-jednu/ 

Nemoc zaměstnance a řádná dovolená  
od roku 2021 v příkladech. 
DAGMAR KUČEROVÁ, 13.5.2021 

 
 Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed 

Dočasná pracovní neschopnost je pro účely dovolené 
limitovanou překážkou v práci. Je to ale složitější. Ně-
kdy se započítá plně či v limitu, jindy naopak vůbec. 
Dočasná pracovní neschopnost je zřejmě nejčastější pře-
kážkou v práci na straně zaměstnance, která ovlivní nárok 
na jeho řádnou dovolenou. Podle nových podmínek již 
nedochází z důvodu nemoci ke krácení řádné dovolené. 
Doba dočasné pracovní neschopnosti se považuje nebo 
nepovažuje za výkon práce.  

Poskytování řádné dovolené se od roku 2021 zásadně změ-
nilo. V našem seriálu věnovaném této důležité změně jsme 
již popisovali roční nárok na řádnou dovolenou, nárok na  

https://www.podnikatel.cz/autori/dagmar-kucerova/
https://cz.depositphotohs.com/
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její poměrnou část i posouzení limitovaných překážek 
v práci.  

Dočasná pracovní neschopnost a pracovní úraz 
Výkonem práce pro účely řádné dovolené je faktický výkon 
práce a překážky v práci uvedené v § 348 odst. 1 zákoníku 
práce. Ne všechny překážky v práci na straně zaměstnance 
se však pro účely řádné dovolené považují za výkon práce 
v plném rozsahu. Jedná se o takzvané limitované překážky 
v práci. Jsou vyjmenovány v ustanovení § 216 odst. 
2 zákoníku práce. Mimo jiné jde o zameškanou dobu 
v témže kalendářním roce z důvodu dočasné pracovní ne-
schopnosti, s výjimkou pracovní neschopnosti vzniklé 
v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. 

Pokud tedy byla dočasná pracovní neschopnost způsobena 
pracovním úrazem či nemocí z povolání, nárok na řádnou 
dovolenou nijak neovlivní. 

Příklad 1:  
Zaměstnankyně utrpěla 8. července 2021 pracovní úraz. Do 
konce roku 2021 byla v pracovní neschopnosti. Její týdenní 
pracovní doba činí 37,5 hodin, podle harmonogramu směn 
měla odpracovat 1962 hodin. Avšak z důvodu nemoci 
v důsledku pracovního úrazu odpracovala pouze 912 hodin. 
Zaměstnavatel poskytuje dovolenou v délce 5 týdnů.  

Jelikož se doba dočasné pracovní neschopnosti v tomto 
případě započítá pro účely řádné dovolené plně, zaměstnan-
kyni vznikne nárok na řádnou dovolenou za kalendářní rok. 
Tedy 1962/37,5 = 52,3násobků týdenní pracovní doby.  

Nárok na řádnou dovolenou v plném rozsahu činí 188 hodin 
(5 × 37,5). 

Obecná dočasná pracovní neschopnost 
Jiná situace nastane při takzvané obecné dočasné pracovní 
neschopnosti, která je limitovanou překážkou v práci. Za 
výkon práce se pro účely dovolené považuje doba těchto 
překážek v práci pouze tehdy, jestliže zaměstnanec mimo 
dobu jejich trvání v kalendářním roce odpracoval alespoň 
dvanáctinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo 
dvanáctinásobek kratší týdenní pracovní doby. Tuto pod-
mínku lze splnit faktickým výkonem práce nebo překážka-
mi, které se pro účely řádné dovolené považují za výkon 
práce (§ 348 odst. 1 zákoníku práce). Limitované překážky 
se započítají maximálně dvacetinásobkem stanovené nebo 
kratší sjednané týdenní pracovní doby. 

Díky dočasné pracovní neschopnosti v řadě případů vznik-
ne pouze nárok na poměrnou část dovolené. K tomu ale 
musí být splněny dvě podmínky (kumulovaně). 

 nepřetržité trvání pracovního poměru v daném ka-
lendářním roce u téhož zaměstnavatele alespoň 
v délce 4 týdnů (takzvaná čekací doba) a 

 výkon práce v rozsahu stanovené nebo kratší stano-
vené týdenní pracovní doby připadající na dobu 
4 týdnů, tj. odpracování alespoň 4násobku přísluš-
né týdenní pracovní doby. 

Příklad 2:  
Zaměstnanec onemocněl v průběhu měsíce ledna (od 
22. ledna) a jeho dočasná pracovní neschopnost, která ne-
vznikla v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání, 
trvala až do konce roku 2021. Jeho týdenní pracovní doba 
činí 40 hodin. Zaměstnavatel poskytuje 4 týdny řádné dovo-
lené.  

Protože zaměstnanec onemocněl hned začátkem ledna a ze 
své týdenní pracovní doby stihl odpracovat pouze 14 směn 
+ jeden placený svátek, tj. 3násobek týdenní pracovní doby, 
nevzniká za tento rok žádný nárok na řádnou dovolenou. 
Přestože pracovní poměr zaměstnance trvá po celý rok. 

Příklad 3:  
Zaměstnanec onemocněl v průběhu měsíce února 
(19. února) a jeho dočasná pracovní neschopnost, která 
nevznikla v důsledku pracovního úrazu či nemoci 
z povolání, trvala až do konce roku 2021. Jeho týdenní 
pracovní doba činí 40 hodin. Zaměstnavatel poskytuje 
4 týdny řádné dovolené (roční nárok 40 hodin x 4 týdny).  

Zde již bude splněna podmínka pro nárok na poměrnou 
část řádné dovolené, tedy jak nepřetržité trvání pracovního 
poměru, tak i odpracování alespoň 4násobku týdenní pra-
covní doby. Do 18. února zaměstnanec odpracoval 
35 směn, tedy 280 hodin. To činí 7násobek týdenní pra-
covní doby. Pro zápočet limitovaných překážek to však 
nestačí. Zaměstnanec neodpracoval 12násobek týdenní 
pracovní doby. Doba dočasné pracovní neschopnosti se 
nezapočítá vůbec. 

Jeho nárok na dovolenou bude (7/52) x 160 = 22 hodin. 

Příklad 4:  
Použijeme stejné zadání jako v prvním příkladu, avšak 
nemoc nebyla způsobena pracovním úrazem. Jednalo se 
o dočasnou pracovní neschopnost. Zaměstnankyně one-
mocněla 8. července 2021. Do konce roku 2021 byla 
v pracovní neschopnosti. Její týdenní pracovní doba činí 
37,5 hodin, podle harmonogramu směn měla odpracovat 
1962 hodin. Avšak z důvodu nemoci odpracovala pouze 
912 hodin. Zaměstnavatel poskytuje dovolenou v délce 
5 týdnů, tj. roční nárok činí 188 hodin (5 × 37,5).  

Zaměstnankyně odpracovala 912 hodin, tj. 24násobku její 
týdenní pracovní doby. Podmínka odpracování 12násobku 
týdenní pracovní doby pro zápočet limitovaných překážek 
je splněna. Dočasnou pracovní neschopnost můžeme zapo-
čítat, avšak v maximálním možném limitu, tj. 20násobku 
týdenní pracovní doby. 
Zaměstnankyně bude mít nárok na 160 hodin řádné dovo-
lené. 
Výpočet: ((24+20)/52) x 188 = 160 hodin. 
Zdroj: https://www.podnikatel.cz/clanky/nemoc-zamestnance-a-
radna-dovolena-2021-v-prikladech/ 

 

https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-262-2006-sb-zakonik-prace/uplne/p#348
https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-262-2006-sb-zakonik-prace/uplne/#p216
https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-262-2006-sb-zakonik-prace/uplne/#p348


10 

 

 

 
 Unie ROSKA – česká MS společnost, z.s.  

a pobočné spolky sdružující pacienty 
s roztroušenou sklerózou a jejich rodinné 

příslušníky a příznivce  
pořádají u příležitosti mezinárodního dne 

roztroušené sklerózy 
celostátní sportovní výzvu 

Vzhůru na 
Roskiádu! 

Letošní rok stejně jako ten loňský neumožňuje provozovat 
sportovní aktivity, tak důležité pro lidi s RS, způsobem 
jako dřív. Zrušené rekondice, Roskiáda i kulturní akce. 
Letos se zatím situace výrazně nezlepšila, takže nezbývá, 
než aby každý pracoval na sobě sám. Můžeme se však vzá-
jemně podpořit!  

Na letošní Roskiádu, sportovní hry pro pacienty s RS, při-
jdeme po svých a společně.  I když nemůžeme vyrazit na 
Nymburk s batůžkem na zádech, můžeme každý den ujít 
kousek v místě kde bydlíme, udělat si nedělní výlet 
s rodinou, jít pěšky do obchodu. Každý krok se počítá. Od 
Nymburka, kde se Roskiáda tradičně pořádá nás všechny, 
po různých cestách dělí 2300 km. Na mapce jsou vyznače-
ny pobočné spolky a jejich cesta.  

Když vyrazíme na světový den roztroušené sklerózy 30.5, 
zbývá do 17.9, kdy má být Roskiáda zahájena 109 dní. To 
je tedy pouhých 21 km denně. Každý, kdo se zapojí do této 
výzvy, bude zapisovat své týdenní kilometry do sdílené 
tabulky, abychom všichni, ať zblízka nebo zdáli, dorazili do 
cíle. Někteří mají dlouhou cestu, jiní zase silné nohy. Právě 
vzájemná pomoc a spolupráce nás posiluje a umožňuje do-
sáhnout cílů pro jedince nemožných.  

Zapojme se všichni a sledujme týden po týdnu, jak ukraju-
jeme kilometry, cíl se blíží a sejděme se společně na Roski-
ádě.  K přesnému měření trasy jsou vhodné krokoměry 
nebo aplikace pro chytré telefony. V rámci zapisování uš-
lých cest budete moci sledovat, jak si vede zrovna vaše 
Roska a další statistiky. Možná překvapíte sami sebe, kolik 
kilometrů za 100 dní ujdete a jak se budete cítit, když zařa-
díte pohyb do svého pravidelného denního programu. 

Vlasta Blatná 
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STP v ČR z. s. okresní organizace Blansko  

Nabídka volných míst. 

Rekondiční pobyt pro vozíčkáře a jejich prů-
vodce, držitele průkazů ZTP/P případně ZTP. 

Základní informace k rekondičním pobytům 
pořádaných STP v ČR z. s. okresní organizací  
Blansko v roce 2021.  
1. Agrocentrum Ohrada Vísky u Letovic  

Termín: 19.9. 2021 – 26.9. 2021.  

Jedná se o 1 patrový objekt v klidné obci, v pěkném pro-
středí. Objekt je usazen v zahradě, parkování v areálu bez-
platné. V objektu je restaurace s venkovním posezením, 
dětské zázemí, možnost jízdy na koních, pivovar, krytý 
bazén, velká společenská místnost, sauna, masáže, posilov-
na, stolní hry. V zahradě je možné pořádání sportovních  
a společenských akcí.  

Ubytování: v přízemí 4 pokoje částečně bezbariérové se 
sociálním zařízením na pokojích a TV. Pokoje jsou dvou-
lůžkové, WC, sprcha – bezbariérová. Všechna zařízení jsou 
v přízemí, ze kterého je bezbariérový přístup do budovy  
a po budově. 
V 1. patře jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje se sociál-
ním zařízením. Naši klienti budou mít k dispozici všechny 
pokoje s možností jejich výběru.  
Do 1. patra vede dvouramenné rovné schodiště s podestou – 
celkem 18 schodů.  

Doprava vlastní.  
Stravování plná penze.  
Cenová nabídka bude upřesněna  

Možnosti: Přímo ve Vískách prohlídka areálu soch, mož-
nost výletů do okolí – města Letovice – 3 km, zámek Leto-
vice, návštěva historické lékárny v nemocnici Letovice, 
přehrada Křetínka u Letovic, návštěva jeskyní na Rudce, 
hrad Svojanov, zámek Boskovice, Lysice, Moravský kras 
apod.  

Program rekondičního pobytu  
Sportovní hry, cvičení, cvičení 
v bazénu, plavání, masáže, odbor-
né přednášky, kulturní program  
a jiné.  
Přijďte mezi nás. Získáte nové 
informace, zkušenosti, zrehabili-
tujete a najdete nové přátele.  

Informace podají: 
Jiří Štěp, mobil: 737 407 467, email: jiri.step@volny.cz  
JUDr. Petr Krejčí, mobil: 7280202 083,  
e-mail: petrkrejci@post.cz  
nebo e-mail: stp.blansko@seznam.cz  

2. Lázně Skalka u Prostějova 
Termín: 23.8.2021 - 29.8. 2021 

Obec Skalka leží 8 km od Prostějova a je známá svými 
lázněmi, které využívají místní minerální vody. Chemické 
složení alkalicko-sirnatých vod je unikátní, obsažený sylvin 
nemohou nabídnout žádné české lázně, nachází se pouze  
v Itálii a Rakousku. Minerální prameny jsou pojmenovány 
PRAMEN JAN, PRAMEN SVATOPLUK, PRAMEN CY-
RIL A METODĚJ a PRAMEN JULINKA. 

Pramen Svatopluk: Pramen Svatopluk pomáhá při překyse-
lení a onemocnění žaludku a vředové chorobě žaludku  
a dvanácterníku. Pramen Cyril a Metoděj přináší užitek při 
zánětlivém onemocnění tlustého střeva a příznivě působí na 
funkci jater, zejména při začínající cirhóze. Tyto dva pra-
meny jsou vrtané a byly prohlášeny Vyhláškou Minister-
stva zdravotnictví č. 290/1998 Sb. za přírodní léčivé zdroje. 

Prameny Jan a Julinka: jsou přiroze-
né přírodní vývěry. Jan pomáhá při 
léčbě vysokého krevního tlaku a při 
zánětlivých onemocnění průdušek a 
Julinka působí močopudně a je 
vhodná při zánětlivých stavech led-
vin, některých funkčních poruchách ledvin a při tvorbě 
močového písku a kaménků. Prospívá také nemocným  
s cukrovkou. 4 na játra, ledviny, žaludek, žlučník.  

Účastníci rekondičního pobytu budou ubytováni v moder-
ních a nově zařízených pokojích. Všechny tyto pokoje jsou 

vybaveny televizorem. 

Budova se nachází v parku v klidném prostředí malé obce. 
V budově se nachází deset jedno a dvoulůžkových pokojů  
a dva pokoje apartmánového typu. 

Celý objekt je řešen bezbariérově s výtahem, tímto mohou  
i imobilní návštěvníci lázní využít jak saunu, tak se i bez 
obtíží ubytovat v pokojích v prvním patře budovy. 
Účastníkům rekondičního pobytu je k dispozici také spole-
čenská místnost s balkonem a výhledem do lázeňského 
parku. V parku také najdete přístroje na cvičení.  
Možnost pohodlných vycházek do okolí lázní, hlavně  
k přírodním jezírkům.  

Doprava: v ceně autobus z Blanska a zpět.  
Stravování plná penze. 
Bližší informace podají: Jiří Štěp, 737 407 467,  
email: jiri.step@volny.cz  
JUDr. Petr Krejčí, mobil: 7280202 083,  
e-mail: petrkrejci@post.cz 
nebo e-mail: stp.blansko@seznam.cz  

Přijímáme jen závazné přihlášky.  
Těším se na Vás  

mailto:petrkrejci@post.cz
mailto:petrkrejci@post.cz
mailto:stp.blansko@seznam.cz
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SaBBa   
O PRÁZDNINÁCH 
Rádi bychom i o prázdninách po-
řádali různé akce. Ale vzhledem 
k tomu, že se situace stále mění, 
nemůžeme dopředu naplánovat 
konkrétní termíny.  

V každém případě bychom chtěli zopakovat ty akce, které 
se loni osvědčily. 
 
Cvičíme i o prázdninách pod vedením Ireny Horké 
KDE? Na hřišti za hřbitovem.  
KDY? Termíny budeme vyvěšovat na naše webové strán-
ky. 

Oblíbený výlet do Vranova s hrami a se cvičením 
Setkání spojíme také se sportováním, hrami a malou pozor-
ností na posilnění.  
Navštívíme pamětihodnosti a zakončíme putování 
v restauraci „Bylo nebylo“. 
Termín a sraz – opět aktuálně na webu 

Vycházky po brněnské přírody a okolí 
Budeme organizovat podle zájmu a možností   

Rádi se s vámi setkáme. Abyste se mohli zúčastnit, doporu-
čujeme sledovat naše webové stránky. Zde budeme průběž-
ně informovat o všech akcích.  

Těší se na vás realizační tým SaBBa 

www.babickysabba.cz. 
P.S.: Při všech akcích dodržujeme veškerá aktuální doporu-
čení vlády a hygienická nařízení. 

Blanka S. Urbánková 

 
 
 
 
 
 

V neděli 9. 5. jsme uskutečnili módní přehlídku na téma: 
„Oslava jara a módních doplňků“.  
Abychom měly jistotu, že se nás minimálně dotknou 
nejrůznější zákazy a příkazy, sešly jsme se na Špilberku 
ve Vyhlídkovém altánu.  
Sešlo se nás 15; od prababičky, babičky, přes mámy, 

dcery a vnučky. Dokonce svou pří-
tomností nás obšťastnil i bílý psík. 

Počasí nám hodně přálo, sluníčko sví-
tilo, bylo příjemné teplo. Jen vítr hod-
ně foukal a my musely chránit své 
klobouky. 

Sečteno a podtrženo.  
Provětraly jsme své šatníky a vynesly 
na světlo města. Promenády byly do-

provázeny pozorností kolemjdoucích. Hodně se bavili ti, 
kteří se na nás dívali z hradeb. Všechny účastnice dosta-
ly sladkou odměnu a diplomy. Manekýnky z bytových 
módních přehlídek jsme dekorovaly šálami a největší 
radost přinesly zlaté střevíčky. 

Zatančily jsme si, některé i ladně baletily.  
Také jsme si zazpívaly při kytaře. Prostě jsme se dobře 
bavily.  
Říká se, že jeden obraz vydá za tisíc slov, takže vám 
nabízíme seriál fotek. 

Za SaBBu Blanka S. Urbánková 

http://www.babickysabba.cz
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Květnovým objektivem Ing. E. Sedláčkové 

Soukromý archiv autorky 
 

Obsah  

Otázka týdne 1 

Je hrazeno vyšetření mateřského znaménka  
u dermatologa a případně i jeho odstranění? Jaké 
metody se používají? 

2 

Lékař, ke kterému bych chtěl začít chodit, prý pra-
cuje bez smlouvy s pojišťovnami. Co by to pro mne 
znamenalo? Proplatí mi VZP to, co bych mu musel 
zaplatit? 

2 

Pečující mohou požádat ÚP ČR o kód  
na očkování 

2 

Nutí vás přijmout alimenty pro dítě dopředu? Může-
te na tom i vydělat 

3 

Zaručená mzda a její výše podle druhu práce. Jak je 
to správně? 

4 

Změna v rodičovském příspěvku:  
O zbytek už nepřijdete 

5 

Pracující důchodci jsou dojnou krávou pro stát. 
Ročně mu přinesou miliardy korun navíc 

6 

Kdy dostanete za špatné parkování několik pokut a 
kdy jen jednu? 

7 

Nemoc zaměstnance a řádná dovolená  
od roku 2021 v příkladech 

8 

Desatero pro klienty Úřadu práce 9 

Unie ROSKA – česká MS společnost, z.s. Vzhůru 
na Roskiádu 

10 

Pozvánka Trousíme se na Špilberk 11 

Program Trousíme se na Špilberk 12 

STP v ČR z. s. okresní organizace Blansko nabídka 
rekondičních pobytů 

13 

SaBBa 11 

Tisková zpráva ČSSZ 15 

Květnovým objektivem Ing. Evy Sedláčkové 15 

O nás 16 

ČSSZ Tisková zpráva  
Vážení klienti,  
chcete si ověřit, v jakém stavu je zpracování Vaší dávky? 
Jednoduše se přihlaste do ePortálu ČSSZ, kde najdete 
všechny potřebné informace. 

Jak se přihlásit? 
Je to jednoduché. Možností přihlášení se do ePortálu 
ČSSZ je hned několik: 
 bankovní identita – díky ní se do ePortálu ČSSZ při- 
hlásíte úplně stejně, jako do svého internetového  
bankovnictví, NIA prostřednictvím portálu eidentita.cz, 
 mobilní klíč eGovernmentu, 
 eObčanka, 
 NIA ID (dříve jméno, heslo, SMS), 
 zahraniční eID autorita (IIG) 
certifikátu první certifikační autority (I.CA)  nebo MojeID 

Co vše po přihlášení se do ePortálu ČSSZ  
můžete zjistit či vyřídit? 

 získat informace o stavu a průběhu vyřizování žádosti  
o dávku, 

 získat informace nebo potvrzení o druhu a výši vypla-
cených dávek, 

 získat informace nebo potvrzení o dočasné pracovní 
neschopnosti (DPN), 

 podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ 
 získat náhled na Informativní osobní list důchodového 

pojištění (IOLDP) 
 požádat o vystavení IOLDP 
 požádat o přehled dob důchodového pojištění 
získat náhled na evidenční listy důchodového pojištění od 
roku 2004 atd. 

10 důvodů, proč využívat služby ePortálu 
 Snadný přístup ke všem údajům 
Přihlaste se do ePortálu a získejte snadný přístup k úda-
jům, které Česká správa sociálního zabezpečení ze zákona 
eviduje ve svých databázích. 

 Vyřídíte vše snadno z pohodlí domova 
Nemusíte osobně chodit na pracoviště nebo na poštu. Díky 
možnosti online odesílání většinu svých záležitostí vyřídíte 
z pohodlí domova či kanceláře. 

 Kdykoli se Vám to hodí 
Online služby ePortálu jsou tu pro Vás 24 hodin denně. 

 Ušetříte čas 
Všechny formuláře a tiskopisy máte na jednom místě 
a snadno je můžete podávat online na OSSZ a ČSSZ. 

 Automatická kontrola správnosti 
ePortál obsahuje automatickou kontrolu vyplnění tiskopi-
su. Tak budete mít jistotu, že jste vše řádně vyplnili. 

 Šetříte přírodu 
Elektronickou korespondencí šetříte nejen čas, ale 
i přírodu. Není potřeba nic tisknout, není potřeba využívat 
poštovní přepravy. 

 Chráníme Vaše osobní údaje 
Odesílání přes ePortál je stoprocentně bezpečné a nehrozí 
únik Vašich osobních údajů. 

 Několik možností přihlášení 
Můžete si zřídit datovou schránku, uznávaný elektronický 
podpis nebo přístup přes tzv. NIA prostřednictvím portá-
lu eIdentita.cz. Ušetří Vám čas i při další komunikaci 
s okresní správou sociálního zabezpečení. 

 Jednoduché a rychlé vyplnění 
Nemusíte nic tisknout, skenovat, fotit či manuálně vyplňo-
vat. Vše funguje elektronicky. 

 Rychlé doručení 
Formulář odešlete a příslušný úřad ho obdrží během pár 
minut. 

https://eportal.cssz.cz/
https://eportal.cssz.cz/
https://www.eidentita.cz/Home
http://i.ca/
https://www.eidentita.cz/
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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 
Odborné sociální poradenství 

Zásady poskytování služeb 
Profesionalita. 
Bezplatnost. 

Důstojnost a diskrétnost. 
Respektování potřeb uživatelů. 

Komu je služba určena? 
Služba je určena 

osobám s tělesným postižením, 
seniorům, bez rozdílu rozsahu postižení. 

Služba není vázána na členství  
v organizacích tělesně postižených. 

 

 Dále nabízíme 
Zapůjčení kompenzačních pomůcek. 

Zapůjčení kompenzačních pomůcek nabízíme v ob-
jektu s bezbariérovém přístupem. 

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

Fakultativní služby 
Dle aktuální nabídky.  

Aktuální nabídky najdete na www.stp-brno.cz 
https://www.facebook.com/STPBRNO 

 

 

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 77/15/5/2021 evidenční číslo 
periodického tisku přidělené ministerstvem kultury MK ČR 
E10389. 
Příspěvky zasílejte na adresu redakce do desátého dne 
v měsíci. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací a mohou být 
použity v příštích číslech. 

mailto:stp.ko.jmk@seznam.cz

