
  

 

 

   

 
 
 
 
 

Otázka týdne¨ 
Jak mohu zjistit, kolik stála má návštěva u lékaře?  

Odpověď 
Na vyžádání pojištěnce je zdravotní pojišťovna povinna 
mu písemně a zdarma poskytnout jedenkrát ročně for -
mou výpisu z osobního účtu údaje o hrazených službách 
uhrazených za něj v období posledních 12 měsíců, včet-
ně zaplacených regulačních poplatků a doplatků za 
částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro 
zvláštní lékařské účely za toto období. Je vhodné žádat 
o přehled vždy za celý kalendářní rok, a to s odstupem 
alespoň 2 měsíců (nejlépe cca počínaje polovinou března), 
neboť začátkem roku ještě mohou pojišťovně přicházet 
údaje ze zdravotnických zařízení, které je třeba zapraco-
vat. 

K údajům o vykázané a pojišťovnou uhrazené zdravotní 
péči však můžete mít snadno přístup kdykoli prostřednic-
tvím aplikace Moje VZP. Stačí jen zaregistrovat se do 
této aplikace. Pak si budete moci on-line průběžně kontro-
lovat nejen svůj přehled vykázané péče, ale i přehled pla-
teb pojistného. Navíc mnohé případné nesrovnalosti je 
možné řešit formou námitek přímo v rámci prostředí Moje 
VZP, tedy bez nutnosti kontaktovat infolinku VZP nebo 
klientské pracoviště.  

V aplikaci Moje VZP si také můžete zřídit tzv. zástupnic-
tví, díky kterému pak budete mít zpřístupněné údaje  
i o svých nezletilých dětech (př ípadně i dalších blízkých 
osobách, které k tomu dají plnou moc). Zástupnictví je 
dokonce možno zřídit i v případě, že pojištěncem VZP je 
jen nezletilé dítě (či jiná zastupovaná osoba) a nikoli žada-
tel. 

Osobně můžete o vystavení přehledu požádat na kterém-
koli klientském pracovišti VZP a dostanete ho na počkání. 
Vytisknout si a vyplnit jednoduchý formulář žádosti mů-
žete i předem. Můžete také podat žádost o vystavení pře-
hledu za své nezletilé dítě. Žádost o přehled vykázané 
zdravotní péče je možno odeslat i poštou (adresy jednotli-
vých pracovišť jsou na www.vzp.cz/pobocky) nebo mai-
lem na info@vzp.cz.  

Přehled vykázané zdravotní péče bude následně (podle 
varianty zvolené v žádosti) zaslán do vlastních rukou 
na adresu trvalého bydliště, nebo bude připraven  
k vyzvednutí na přepážce. 

Na klientském pracovišti může každý pojištěnec dostat jen 
svůj vlastní přehled (a pro své dítě), jinak musí k jeho pře-
vzetí mít ověřenou plnou moc.  
 
 
 
 
 
Vystavení přehledu úhrad zdravotní péče a zaplacených 
regulačních poplatků a doplatků za osobu zemřelou není 
možné. 

Viktorie Plívová 
tisková mluvčí VZP 
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Daně a smrt. Omlouvá smrt z placení daní, 
nebo ne? 
TOMÁŠ ZILVAR, 20. 8. 2021 

Autor: Depositphotos Inc. 

Jaké daňové povinnosti přecházejí ze zemřelého na dě-
dice? Jak se pak dědicové podílejí na jejich splnění  
a zaplacení? Jak se zříct předluženého dědictví? 

Dědici, ať už plni zármutku ze smrti jim blízké osoby, nebo 
třeba i v radosti z majetku, který nabývají děděním, si ne 
vždy uvědomují, že nestačí jen zařídit a vypravit pohřeb  
a dosáhnout vyřízení pozůstalosti, tedy toho, aby bylo zřej-
mé, co komu z majetku – aktiv, ale i případných pasiv – 
připadne. Pozůstalí dědici musejí řešit i daňové povinnosti. 
A tím nemáme na mysli placení daně dědické, protože ta 
byla zrušena. (Ovšem nabytí dědictví není zadarmo, nelze 
zapomenout na notářské poplatky, viz Notáři si z dědictví 
ukrojí více. Zvyšují se notářské poplatky.) 

Máme na mysli daňové povinnosti zůstavitele, po němž se 
dědí. Daňové povinnosti nezanikají úmrtím daňového sub-
jektu – fyzické osoby, člověka, nýbrž přecházejí na jeho 
dědice. 

Přechod daňové povinnosti 
Přechodem daňové povinnosti se rozumí přechod práv  
a povinností daňového subjektu (§ 239 daňového řádu 
(zákon č. 280/2009 Sb.), tj. např. povinnosti podat daňové 
přiznání, povinnosti k úhradě daně, povinnosti podat daňo-
vé tvrzení, resp. práva nahlížet do daňového spisu, práva 
podávat opravné prostředky apod. 

Ovšem vyřízení dědictví nějakou dobu trvá, a tak se vůči 
dědicům neuplatní sankce za pozdní zaplacení daně, které 
vzniklo v důsledku prodlení s vyřízením pozůstalosti. Po 
dobu od smrti zůstavitele do skončení řízení o pozůstalosti 
se (podle § 239a odst. 5 daňového řádu) staví běh lhůty 
k placení daně. Nicméně lhůty pro plnění dalších povinnos-
tí jsou poměrně krátké a přísné (§ 239b odst. 4 a 5 daňové-
ho řádu). 

Pro účely správy daní se na právní skutečnosti hledí tak, 
jako by zůstavitel (= zemřelý člověk) žil do dne předcháze-
jícího dni skončení řízení o pozůstalosti. Daňovou povin-
ností zůstavitele se tak v této souvislosti, pokud jde 
o přechod daňové povinnosti, pro účely správy daní rozumí 
daňová povinnost vzniklá zůstaviteli do dne předcházející-
ho dni skončení řízení o pozůstalosti. 

Daňová povinnost zůstavitele přechází na jeho dědice roz-
hodnutím soudu o dědictví; dědic tak získává postavení 
daňového subjektu namísto zůstavitele. Pokud je dědiců 
více, přechází na ně společná daňová povinnost. 

Daňové dluhy z ní vzešlé hradí dědicové společně a neroz-
dílně v rozsahu podle občanského zákoníku. Pro daňovou 
pohledávku, která vzniká v důsledku daňové povinnosti 

zůstavitele, však, jak už jsme naznačili, neběží lhůta pro 
placení daně ode dne smrti zůstavitele do dne skončení  

řízení o pozůstalosti. 

Plnění daňové povinnosti 
Osoba spravující pozůstalost plní daňovou povinnost zů-
stavitele, a to vlastním jménem na účet pozůstalosti. Po-
kud je daňovou povinnost zůstavitele povinno plnit více 
osob spravujících pozůstalost, plní ji tyto osoby společně 
a nerozdílně. 

Pojmem osoba spravující pozůstalost zní poněkud složitě. 
V praxi je finančními úřady akceptováno, že osobou spra-
vující pozůstalost je jeden z dědiců, o němž se dědicové 
dohodnou. Pokud k této dohodě nedojde, určí osobu 
spravující pozůstalost správce daně – finanční úřad. 

Daňovou povinnost zůstavitele přitom spravuje správce 
daně, který byl příslušný ke správě této povinnosti v den 
smrti zůstavitele. U něj se tedy např. podává daňové při-
znání. Lhůty pro daňová tvrzení upravuje § 239b odst. 4  
a 5 daňového řádu. Je-li soudem nařízena likvidace pozů-
stalosti, lhůty pro plnění povinností likvidačním správ-
cem upravuje § 239c daňového řádu. 

Někdy to může být složité a pozor na předlužené dě-
dictví 
Jistě vás jako první napadne, že takhle je třeba splnit po-
vinnosti, které za svého života nestihla splnit vůči správci 
daně podnikající fyzická osoba, pokud jde třeba o daň 
z příjmu. Nicméně některé dědice by mohla zaskočit tře-
ba i již zrušená daň z nabytí nemovitých věcí, kterou ze-
mřelý poplatník neuhradil a zůstal dlužen daňové správě. 
(O daňových povinnostech spojených s prodejem, resp. 
koupí nemovitosti jsme psali v souvislosti se zrušením 
daně z nabytí nemovitých věcí v článku Kdy zaplatíte 
z příjmu z prodeje nemovitosti daň?) 

Pak, pokud nemovitost mezitím třeba dále prodal a utrže-
né peníze nejsou předmětem dědictví, nebo byla nemovi-
tost znehodnocena, je na místě značná opatrnost (viz Jak 
se „zbavit“ rizikového dědictví s dluhy?) a přichází 
v úvahu i zřeknutí se dědictví. 

O obraně před odpovědností za dluhy v podobě soupisu 
dědictví píšeme v článku Jaké máte možnosti, když ne-
chcete dědit? a podrobně o všem, co vás může zajímat 
v souvislosti s problematickým, rizikovým a předluženým 
dědictvím, v článku Předlužené dědictví jako danajský 
dar. Jak a kdy správně odmítnout dědictví? 

Ovšem právě u zprvu zmíněné daně z příjmů může být 
dohledávání a shromažďování podkladů po zemřelé oso-
bě velmi obtížné, přitom je ale nutné respektovat lhůty 
pro plnění daňových povinností. 
Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/dane-a-smrt-omlouva-smrt-
z-placeni-dani-nebo-ne/?utm_source=newsletter-html-
w&utm_medium=text&utm_campaign=2021-08-22 

Dvanáctiměsíční odstupné i ve zkušebce? 
Ano, pokud jste měli pracovní úraz. 
TOMÁŠ ZILVAR, 17. 8. 2021 

Zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr ve zku-
šební době z jakéhokoliv důvodu, jenže tak se může 
zbavit i zaměstnance, který pro pracovní úraz nemůže 
nadále vykonávat práci. Kdyby ale zaměstnanec měl 
už po zkušební době, měl by nárok na dvanáctiměsíč-
ní odstupné. Co s tím? 

Zaměstnanec byl zaměstnán od 1. 10. 2017 jako dělník 
strojní výroby se zkušební dobou tří měsíců, jenže dne 
7. 11. 2017 při zvedání těžkého předmětu mu „luplo“ 
v pravém lokti a byl až do 12. 4. 2018 v pracovní ne-
schopnosti. 

https://www.mesec.cz/autori/tomas-zilvar/
https://www.mesec.cz/clanky/notari-si-z-dedictvi-ukroji-vice-zvysuji-se-poplatky/
https://www.mesec.cz/clanky/notari-si-z-dedictvi-ukroji-vice-zvysuji-se-poplatky/
https://www.mesec.cz/zakony/danovy-rad/f4010759/#p239
https://www.mesec.cz/zakony/danovy-rad/f4010759/#p239
https://www.mesec.cz/zakony/danovy-rad/f4010759/#p239a
https://www.mesec.cz/zakony/danovy-rad/f4010759/#p239b
https://www.mesec.cz/zakony/danovy-rad/f4010759/#p239b
https://www.mesec.cz/zakony/danovy-rad/f4010759/#p239b
https://www.mesec.cz/zakony/danovy-rad/f4010759/#p239b
https://www.mesec.cz/zakony/danovy-rad/f4010759/#p239c
https://www.mesec.cz/clanky/kdy-zaplatite-z-prijmu-z-prodeje-nemovitosti-dan/
https://www.mesec.cz/clanky/kdy-zaplatite-z-prijmu-z-prodeje-nemovitosti-dan/
https://www.mesec.cz/clanky/jak-se-zbavit-rizikoveho-dedictvi-s-dluhy/
https://www.mesec.cz/clanky/jak-se-zbavit-rizikoveho-dedictvi-s-dluhy/
https://www.mesec.cz/clanky/jake-mate-moznosti-kdyz-nechcete-dedit/
https://www.mesec.cz/clanky/jake-mate-moznosti-kdyz-nechcete-dedit/
https://www.mesec.cz/clanky/predluzene-dedictvi-jako-danajsky-dar-jak-a-kdy-spravne-odmitnout-dedictvi/
https://www.mesec.cz/clanky/predluzene-dedictvi-jako-danajsky-dar-jak-a-kdy-spravne-odmitnout-dedictvi/
https://www.mesec.cz/autori/tomas-zilvar/
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Dosavadní rozhodování o podobných případech 
V rozsudku ze dne 30. 1. 2018 Nejvyšší soud ČR uvedl, že 
„nepřevedl-li zaměstnavatel zaměstnance, který nemůže 
konat dosavadní práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání 
nebo ohrožení nemocí z povolání, na jinou vhodnou práci 
(popřípadě převedl-li ho na jinou vhodnou práci bez jeho 
souhlasu a nebylo-li jeho pracovní zařazení vyřešeno doho-
dou ani dodatečně), je povinen rozvázat s ním pracovní 
poměr výpovědí z důvodů uvedených v ust. § 52 písm. d) 
zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů (spis 
zn. 21 Cdo 5825/2016). 

Nesplní-li zaměstnavatel tuto povinnost, je oprávněn 
z těchto důvodů rozvázat pracovní poměr výpovědí za-
městnanec, aniž by to bylo na újmu jeho práva na odstupné 
podle ust. § 67 odst. 2 zákoníku práce“. 

V rozsudku ze dne 28. 2. 2018 Nejvyšší soud ČR uvedl, že 
„skončil-li pracovní poměr zaměstnance, se kterým za-
městnavatel rozvázal pracovní poměr výpovědí podle 
ust. § 52 písm. d) nebo e) zákoníku práce, jež byla soudem 
určena neplatnou, a který zaměstnavateli neoznámil, že 
trvá na dalším zaměstnávání, fikcí dohody podle ust.  
§ 69 odst. 2 zákoníku práce a byly-li skutečným důvodem 
zdravotní nezpůsobilosti k výkonu dosavadní práce (a tedy 
skutečným důvodem skončení pracovního poměru 
u zaměstnavatele, který pro něj nemá jinou vhodnou práci) 
pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo ohro-
žení touto nemocí, přísluší zaměstnanci právo na odstupné 
ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výděl-
ku“ (spis. zn. 21 Cdo 4578/2017). 

Rozhodující je forma a ne důvod rozvázání poměru. 
Přesto tu šance na odstupné je 
Jenže Nejvyšší soud odmítl názor, že by z této jeho dosa-
vadní judikatury vyplýval závěr, že „… je rozhodující dů-
vod skončení pracovního poměru, a nikoliv způsob skon-
čení pracovního poměru…“ a že by tak „otevřela dveře“ 
pro to, aby v dané situaci, v jeho případě, vyplýval přímý 
nárok na odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného 
výdělku. 

Zákon totiž povinnost k poskytnutí odstupného ve výši 
nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku váže na 
ukončení pracovního poměru formou výpovědi podle ust. § 
52 písm. d) zákoníku práce anebo formou dohody z týchž 
důvodů. 

Ale to neznamená, že by se Nejvyšší soud zcela postavil 
proti požadavkům zaměstnance. 

Ještě je tu ochrana před diskriminací 
Ochrana zaměstnance v této situaci (kdy je se zaměstnan-
cem účelově zrušen pracovní poměr ve zkušební době jen  
a pouze z důvodu jeho zdravotního stavu) je, uvádí Nej-
vyšší soud ČR v rozsudku ze dne 8. 4. 2021, poskytnuta 
prostřednictvím institutu zákazu diskriminace v pracovně-
právních vztazích, který je vyjádřen v ust. § 16 zákoníku 
práce a jehož porušení je důvodem vyslovení neplatnosti 
rozvázání pracovního poměru (spis. zn. 21 Cdo 504/2021). 

Zaměstnanec má tedy i v této situaci účinný nástroj 
k ochraně svých zájmů; prostřednictvím něho též může 
dosáhnout na nároky podle ust. § 67 odst. 2 zákoníku práce 
a přímé ochrany prostřednictvím „násilné“ interpretace 
uvedeného ustanovení tak není třeba. 

Propuštění zraněného zaměstnance ve zkušební době 
diskriminační je 
Zaměstnanec sice dovozuje ve svých podáních k soudům 
nárok na „odstupné“ a požaduje finanční částku, jenže jeho 
požadavky je možno posoudit, jak konstatuje Nejvyšší 
soud ČR v rozsudku ze dne 8. 4. 2021, i jako nárok z titulu  

Autor: Shutterstock 

Jednalo se o pracovní úraz, znalcem označený jako epikon-
dylitida, který byl pojišťovnou zaměstnavatele odškodněn. 

Podle sdělení lékařky zdravotní péče pozbyl zaměstnanec 
na základě pracovního úrazu způsobilost k pracovní čin-
nosti výrobního dělníka strojní výroby. Zaměstnavatel 
s ním dne 12. 4. 2018 zrušil pracovní poměr ve zkušební 
době. A to i když měl k dispozici lékařskou zprávu o jeho 
zdravotní nezpůsobilosti. 

Podle ust. §66 odst. 1 zákoníku práce zaměstnavatel 
i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební 
době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Pou-
ze zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní 
poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné 
pracovní neschopnosti (karantény). 

Podle názoru zaměstnance bylo skutečným důvodem zru-
šení pracovního poměru jeho zdravotní omezení k výkonu 
dosavadní práce pro následky pracovního úrazu. Domníval 
se proto, že mu vzniklo právo na odstupné podle ust.  
§ 67 odst. 2 zákoníku práce, a to i v případě, že šlo o zruše-
ní pracovního poměru ve zkušební době. 

Podle ust. § 67 odst. 2 zákoníku práce zaměstnanci, u ně-
hož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí da-
nou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v ust. § 
52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší při 
skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně 
dvanáctinásobku průměrného výdělku. 

Zaměstnavatel však odstupné ve výši dvanáctinásobku 
průměrného výdělku nezaplatil. Zaměstnanec se ho tak 
domáhá soudní cestou, až se spor dostal k Nejvyššímu sou-
du. 

Ten ve svém rozsudku ze dne 8. 4. 2021 (spis. zn. 21 Cdo 
504/2021) připomenul, že zákoník práce povinnost 
k poskytnutí odstupného ve výši nejméně dvanáctinásobku 
průměrného výdělku váže na ukončení pracovního poměru: 

 formou výpovědi podle ust. § 52písm. d) zákoníku 
práce („zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen 
z těchto důvodů: d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského 
posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských 
služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, kte-
rý lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní 
práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání 
nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na praco-
višti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice“) anebo 

 formou dohody z týchž důvodů. 

O podobném nároku ve zkušební době, resp. při zrušení 
pracovního poměru ve zkušební době zákon nic neříká. Ale 
není to tak jednoznačné a jednoduché, pokud vezmeme 
v úvahu i judikaturu. 

https://www.mesec.cz/zakony/zakonik-prace-zakon/f3053545/#p52
https://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/DF199BC59E98349DC12582780026308E?openDocument
https://www.mesec.cz/zakony/zakonik-prace-zakon/f3053650/#p67
https://www.mesec.cz/zakony/zakonik-prace-zakon/f3053545/#p52
https://www.mesec.cz/zakony/zakonik-prace-zakon/f3053661/#p69
https://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/8E21F7FFC87F45F0C125828D003C54F2?openDocument
https://www.mesec.cz/zakony/zakonik-prace-zakon/f3053545/#p52
https://www.mesec.cz/zakony/zakonik-prace-zakon/f3053545/#p52
https://www.mesec.cz/zakony/zakonik-prace-zakon/f3053311/#p16
https://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/71566CB8FBCA16A1C12587070018624B?openDocument
https://www.mesec.cz/zakony/zakonik-prace-zakon/f3053650/#p67
https://www.mesec.cz/zakony/zakonik-prace-zakon/f3053638/#p66
https://www.mesec.cz/zakony/zakonik-prace-zakon/f3053650/#p67
https://www.mesec.cz/zakony/zakonik-prace-zakon/f3053650/#p67
https://www.mesec.cz/zakony/zakonik-prace-zakon/f3053545/#p52
https://www.mesec.cz/zakony/zakonik-prace-zakon/f3053545/#p52
https://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/71566CB8FBCA16A1C12587070018624B?openDocument
https://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/71566CB8FBCA16A1C12587070018624B?openDocument
https://www.mesec.cz/zakony/zakonik-prace-zakon/f3053545/#p52
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 Jak zažádat o dětskou občanku: 

 se strojově čitelnými údaji, 

 dětem do 15 let se vydává občanský průkaz s plat-
ností 5 let, 

 poplatek za dětskou občanku je 50 Kč, občanský 
průkaz se vydává do 30 dnů od žádosti, 

 při zhotovení do 5 pracovních dnů je poplatek 300 
Kč, 

 za expres dodání do 24 hodin zaplatíte 500 Kč, 

 žádost se vyplňuje na městském úřadě, kde dítě 
také vyfotí, 

 předkládáte rodný list dítě, případně předchozí 
občanský průkaz, 

 (doklady můžete předložit v originále, nebo v ově-
řené kopii), 

 s občanským průkazem můžou děti cestovat po 
zemích EU (přesněji v Schengenském prostoru), 

Kromě cestovních dokladů, které potřebuje pro cestová-
ní každý, by každé dítě při cestách do zahraničí mělo 
mít tzv. písemný souhlas rodičů (nebo zákonného 
zástupce) s cestou nezletilé osoby (dítěte nebo dětí) 
do zahraničí. 

Tento dokument ve stručné formě informuje, že rodiče 
souhlasí s cestou svého dítěte do zahraničí. 

Na co souhlas rodičů s vycestováním dítěte do zahra-
ničí potřebujete? 
Všeobecně je souhlas zákonného zástupce s vycestová-
ním dítěte nutný pro jakoukoliv cestu do zahraničí, kdy 
cestuje nezletilá osoba mladší 18 let bez rodičů, tedy 
například s příbuznými nebo se třetí osobou. Konkrétní 
podmínky ale jsou v každé zemi jiné. Souhlas slouží  
v takovém případě jako ujištění pro úřady, že dítě cestu-
je s doprovodem dobrovolně a se souhlasem rodičů. 
Jinak se totiž automaticky předpokládá, že dítě je v za-
hraničí bez souhlasu rodičů, a jedná se tedy o únos. 

Kdy souhlas rodičů s vycestováním dítěte do zahrani-
čí potřebujete? 
Souhlas s vycestováním je cestovním dokumentem, kte-
rý dokazuje, že rodiče souhlasí s cestou svého dítěte 
do zahraničí. J e nutné ř íct, že v řadě př ípadů není 
dokument při cestách vůbec potřeba, například český 
právní řád takový dokument pro cestování dětí s příbuz-
nými a s třetími osobami nevyžaduje. Ani další země 
EU toto většinou nevyžadují. Ale je nutné se vždy řídit 
podle práva cílové země, informace týkající se vycesto-
vání do všech zemí světa najdete na stránkách MZV. 
Všeobecně ministerstvo doporučuje, aby mělo dítě při 
cestě do zahraničí vždy tento dokument. Sice většinou 
není potřeba, ale vždycky se může hodit. 

Co by měl souhlas zákonného zástupce obsahovat? 
Vzhledem k tomu, že dokument je používaný v různých 
zemích světa, neexistuje jednotná forma, jak by měl 
vypadat. Součástí souhlasu by ale určitě měly být násle-
dující informace: 

 identifikace rodičů, jejich souhlas s vycestováním 
a podpis, 

 identifikace dítěte, jeho osobní údaje, narození  
a číslo cestovního dokladu, 

 identifikace doprovázející osoby,  
číslo jejího cestovního dokladu, 

 účel cesty a konečná destinace, 
časové omezení platnosti. 

přiměřeného zadostiučinění z důvodu porušení zákazu 
diskriminace v pracovněprávních vztazích (spis. 

zn. 21 Cdo 504/2021). 
Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/dvanactimesicni-odstupne-i-
za-propusteni-ve-zkusebce-je-to-mozne-pokud-jste-utrpeli-
pracovni-uraz/?utm_source=newsletter-html-
w&utm_medium=text&utm_campaign=2021-08-22 

Seznam dokladů pro děti, když cestují bez  
rodičů do zahraničí. 
26.08.2021 | Redakce, Finance.cz 
Než vypravíte dítě na prázdniny u moře nebo na zahra-
niční tábor, přesvěčte se, že mu přibalíte všechny po-
třebné cestovní dokumenty. Kromě cestovního pasu, 
nebo občanského průkazu, můžete dítěti dát s sebou  
i souhlas rodičů s vycestováním nezletilé osoby. 

Letní prázdniny poskytují spoustu času pro dobrodružství. 
Možná děti pošlete na tábor v zahraničí nebo pojedou  
k moři s prarodiči a nebo jen navštívit příbuzné v zahrani-
čí. Jaké doklady budou děti pro velká prázdninová dobro-
družství potřebovat a jaké dokumenty jim s sebou přiba-
lit? 

Nejlevnější variantou je pořízení dětské občanky, za kterou 
zaplatíte jen 50 Kč, ale zase s ní dítě může cestovat jen do 
zemí Schengenského prostoru. 

Jak vypravit dítě na prázdniny do zahraničí? 
Pokud cestujete s dítětem do zahraničí, musí mít svůj 
vlastní cestovní pas, nebo občanský průkaz. To samozřej-
mě platí i pro případy, kdy dítě cestuje třeba s babičkou  
a dědou na dovolenou k moři nebo jede na návštěvu ke 
svému strýci a tetě do zahraničí nebo na výlet se školou. 
Samotný pas by měl stačit, ale pro jistotu se doporučuje 
dítě také vybavit rodiči podepsaným dokumentem, který 
potvrzuje, že rodiče jsou s jeho cestou obeznámeni  
a souhlasí s ní. 

Zdroj: Shutterstock 

Jak zažádat o dětský pas: 

 s biometrickými údaji a strojově čitelnou zónou, 

 dětem do 15 let se vydává pas na 5 let, 

 poplatek za tento dětský pas je 100 Kč, cestovní pas je 
zhotoven do 30 dnů, 

 nebo 1000 Kč, při zhotovení do 5 pracovních dnů, 

 nebo při zhotovení expres do 24 hodin za 2000 Kč, 

 žádost se vyplňuje na městském úřadě, také tam 
dítě vyfotí, 

 předkládáte také rodný list dítěte, případně vracíte 
starý pas, 

 (doklady můžete předložit v originále, nebo v ověře-
né kopii), 

https://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/71566CB8FBCA16A1C12587070018624B?openDocument
https://www.finance.sk/182273-cesta-deti-do-zahranicia-bez-rodicov/
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Součástí dokumentu by měl být také kontakt na rodiče 
pro případ například nehody nebo živelné katastrofy. 
Dokument může poskytovat i informace o zdravotním 
stavu dítěte, zdravotní omezení nebo pravidelnou medi-
kaci. 
Zdroj: https://www.finance.cz/490565-souhlas-rodicu-
vycestovani-ditete/ 

Co všechno může být pracovním úrazem 
nebo nemocí z povolání a zaslouží  
zaměstnanec odškodnění? 
27.08.2021 | Terezie Nývltová Vojáčková, Finance.cz 
Musí být kousnutí klíštětem při práci nebo opaření se 
při vaření kávy v zaměstnání odškodněno podle zá-
koníku práce? Jak řešit neobvyklé situace? 

Škoda, která vznikla zaměstnanci v důsledku pracovního 
úrazu nebo nemoci z povolání, musí být zaměstnanci 
kompenzována. Jde především o náhradu ušlého pří-
jmu, o který př išel během pracovní neschopnosti ne-
bo i později, pokud nemůže vykonávat své původní po-
volání. Někdy je těžké posoudit, zda opravdu šlo o pra-
covní úraz, a tak dochází ke zdlouhavým a složitým 
soudním sporům. U nemoci z povolání je to jednodušší, 
protože záleží na tom, zda zdravotní porucha je zařazena 
do seznamu nemocí z povolání. 

Někdy jsou však za pracovní úraz nebo nemoci z povolá-
ní uznána i poškození zdraví, u kterých by mnohý povin-
nost jejich odškodnění ze strany zaměstnavatele a jeho 
pojišťovny neočekával. Někdy naopak někdo odškodně-
ní očekává, ale nemá na něj nárok. 

Lymská borelióza po štípnutí klíštětem jako nemoc  
z povolání 
Zaměstnankyně pracovala jako strojník na úpravně vody. 
Při práci se pohybovala opakovaně zalesněným a travna-
tým terénem. Po skončení směny během sprchování zjis-
tila, že má přisáté klíště. Ještě téhož večera požádala 
svého manžela, aby jí klíště odstranil. Štípnutí klíštětem 
již dále nevěnovala pozornost, po určité době však u ní 
nastaly vážné zdravotní problémy. Ty se stupňovaly  
a nakonec vedly k její dlouhodobé pracovní neschopnos-
ti. Její onemocnění bylo diagnostikováno jako lymeská 
borelióza, jejíž příčinou byla infekce způsobená klíště-
tem. 

Stát přiznal invalidní důchod, ale zaměstnavatel od-
škodňovat nechtěl, musel rozhodovat soud 
S ohledem na omezení její pracovní schopnosti přiznala 
správa sociálního zabezpečení zaměstnankyni částeč-
ný invalidní důchod. (V současnosti se nerozlišuje 
plný a částečný invalidní důchod, ale invalidní důchod 
pro invaliditu 1., 2. a 3. stupně, přičemž 3. stupeň odpo-
vídá dřívější plné invaliditě a 1. a 2. stupeň částečné in-
validitě.) 

Zdroj: Depositphotos 

Ovšem zaměstnavatel se k odškodnění neměl, a tak ho za-
městnankyně zažalovala o bolestné, náhradu za ztížení 
společenského uplatnění, náhradu za ztrátu na výděl-
ku po dobu pracovní neschopnosti i po skončení pracovní 
neschopnosti. Soudy uznaly jako důkaz infikaci klíštětem 
štípnutí a jeho odstranění, které dosvědčil manžel zaměst-
nankyně. Také pomohlo úspěchu žaloby na odškodnění hlá-
šení nemoci z povolání příslušným oddělením zdravotnické-
ho zařízení. Pojišťovna zaměstnavatele tak musela zaměst-
nankyni odškodnit. 

Opatření se při vaření kávy 
V určitých situacích může být vaření kávy nebo čaje v průbě-
hu zaměstnání považováno za činnost, která je plněním pra-
covních úkolů. A pokud se při něm zaměstnanec opaří, bude 
mít nárok na odškodnění pracovního úrazu. 

Příprava občerstvení pro hosty - může jít o pracovní úraz 
O pracovní úraz se bude jednat, utrpí-li jej opařením 
např. asistentka, sekretářka nebo jiná administrativní 
pracovnice či pracovník, jehož pracovní náplní je i př í-
prava a podávání občerstvení – např. vaření kávy či čaje – 
pro vedoucího zaměstnance nebo pro návštěvníky a klienty 
firmy. 

O pracovní úraz s právem na odškodnění pak půjde roz-
hodně v případě kuchaře, číšníka či servírky v restauraci, 
když se opaří při přípravě horkého nápoje pro hosty. O pra-
covní úraz se bude jednat i tehdy, když nebude mít adminis-
trativní pracovník vaření čaje či kávy v pracovní náplni, ale 
pokud vedoucí udělí příkaz svému podřízenému, aby mu 
horký nápoj připravil a při této činnosti dojde k úrazu. 

Vaření kávy pro vlastní potřebu - odškodnění jen zcela 
výjimečně 
Neplatí však teze prezentovaná sveřepě některými právníky, 
že opatření se při vaření či konzumaci kávy bude pracovním 
úrazem automaticky u zaměstnanců, jejichž výkon práce je 
spojen s vyšší duševní a psychickou námahou, např. u mana-
žerů. 

Jako pracovní úraz se odškodňuje poškození zdraví 
vzniklé při plnění pracovních úkolů nebo tzv. v přímé 
souvislosti s plněním pracovních úkolů. Zákoník práce je 
definuje jako úkony potřebné k výkonu práce a úkony během 
práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po je-
jím skončení a jako úkony obvyklé v době přestávky v práci 
na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele. 

Takovým úkonem však není, jak říká výslovně zákoník prá-
ce, stravování.  
Občerstvování se při práci není úkonem v přímé souvis-
losti s plněním pracovních úkolů, ani nutným, ani nezbyt-
ným. Mohlo by jít o úkon obvyklý v době přestávky v práci 
na jídlo a oddech. Patrně by zaměstnavatel v praxi pracovní 
úraz neuznal a odškodnění nevyplatil. Záleželo by pak na 
podrobném posouzení situace soudem, jestliže by se na něj 
obrátil zaměstnanec. 

Zdroj: https://www.finance.cz/538496-neobvykle-pracovni-urazy-
nemoci-z-povolani-utm-source-gns-utm-medium-finance-utm-
campaign-27-8-2021/ 

https://www.finance.cz/521801-nemoc-z-povolani/
https://www.finance.cz/534801-kdy-nedostanete-penize-za-neschopenku/
https://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/invalidni-duchod/
https://www.finance.cz/zpravy/finance/470122-nahradu-za-ztratu-na-vydelku-je-zamestnavatel-povinen-vyplacet-pravidelne-jednou-mesicne/
https://www.finance.cz/zpravy/finance/470122-nahradu-za-ztratu-na-vydelku-je-zamestnavatel-povinen-vyplacet-pravidelne-jednou-mesicne/
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Kdy se vyplácí sociální dávky. 
27.08.2021 | Redakce, Finance.cz, DŮCHODY A DÁVKY 
Sociální dávky se vyplácí každé jinak. Většinou se tedy 
vyplácí zpětně, nejpozději do konce následujícího měsíce, 
ale jsou i dávky, které se platí dopředu. 

Neexistuje jednotný termín, do kterého všechny úřady práce 
v ČR vyplatí sociální dávku. Každá sociální dávka má totiž 
svůj vlastní termín. 

Nepojistné sociální dávky 
Zpětně se vyplácí nepojistné sociální dávky, na které je ná-
rok na základě určité skutečnosti: přídavky na děti, rodi-
čovský příspěvek, příspěvek na bydlení, dávky pěstoun-
ské péče, porodné a pohřebné. 

Tyto dávky vyplácí krajské pobočky úřadu práce a pro jejich 
výplatu jsou určené výplatní dny, které se stanovují pro kaž-
dou jednotku úřadu práce jinak, proto taky například výplaty 
v Praze nejsou všechny v jeden den. 

Pokud výplatní den připadá na víkend nebo svátek, tak jsou 
dávky vypláceny ještě před tímto nepracovním dnem. 

Pro konkrétní nepojistné dávky pak platí: 

 přídavky na dítě, příspěvek na bydlení nebo rodičovský 
příspěvek se vyplácí zpětně, nejpozději do konce následu-
jícího měsíce, 

 jednorázové dávky (porodné, pohřebné) se vyplácí 
nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy 
byly přiznány, 

 příspěvek na péči se vyplácí každý měsíc v měsíci, za 
který příspěvek náleží, 

 dávky pěstounské péče se vyplácí zpětně, nejpozději 
do konce měsíce následujícího po měsíci, za který jsou dáv-
ky vypláceny, 

 příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení se vyplácí 
v daném měsíci, za který tyto dávky náleží, 

 dávky mimořádné okamžité pomoci se vyplá-
cí bezodkladně. 

Dávky z nemocenského pojištění 

 Jednorázové dávky z nemocenského pojištění se vždy 
vyplácí zpětně a to ve lhůtě do jednoho měsíce následujícího 
po dni, kdy byla žádost o dávku doručena státní správě soci-
álního zabezpečení. 

 U nemocenské a dlouhodobého ošetřovného se dávka 
vyplácí do měsíce od data, kdy bylo doručeno osvědčení o 
nároku na tuto dávku. 

 Dávky za ošetřovné a za otcovskou se vyplácí do měsí-

ce po doručení všech nutných podkladů pro výplatu dávky. 
Mateřská se vyplácí vždy do konce následujícího měsíce, 
který následuje po měsíci, za který náleží peněžitá pomoc 
v mateřství. 

Státní důchody 
Důchody se vyplácí dopředu. Vzhledem k tomu, že stát vy-
plácí asi 3,5 milionu důchodu, tak jsou termíny rozvržené do 
celého měsíce, přičemž platí, že důchod vyplacený například 
10. června je důchodem za období 10. června – 9. července. 

Jak se mění výplata důchodu a dávek, když výplata při-
padá na svátek. 
Pokud výplatní den důchodu nebo sociální dávky připadá 
na nepracovní den, tak je dávka vyplacena před tímto ne-
pracovním dnem. U sociálních dávek jednorázových ne-
bo z nemocenského pojištění to většinou bývá den předem. 
Vzhledem k tomu, že většinou jsou dávky splatné do konce 
měsíce, tak v případě, že výplata připadá na sobotu nebo 
neděli, je dávka vyplacena už během pátku. 

Pro starobní, pozůstalostní a invalidní důchody jsou termí-
ny stanoveny následovně. Tyto termíny stanovuje 
ČSSZ každý rok v závislosti na tom, jak vychází daný 
rok státní svátky a dny volna. 

(foto: Shutterstock) 

Zdroj: https://www.finance.cz/524008-kdy-se-vyplaci-davky/ 

Informace VZP. 
Příspěvky na bezlepkovou dietu dětí.  

VZP nabízí již řadu let svým klientům s diagnózou celia-
kie příspěvek na bezlepkovou dietu. Využít ho mohou 
děti do 18 let a studenti do 26 let (se statusem nezaopatře-
né dítě). Příspěvek je ve výši až 6 000 Kč ročně a lze ho 
čerpat na nákup bezlepkových potravin a jídel. Za zmínku 
také stojí příspěvek na nízkobílkovinnou dietu při vzác-
ných vrozených metabolických vadách, které bývají 
dost často dětem diagnostikovány již v útlém věku. Výše 
příspěvku je až 10 000 Kč a mohou ho čerpat rovněž děti 
do 18 let a studenti do 26 let (se statusem nezaopatřené 
dítě). Určen je na nízkobílkovinné, bezlaktózové nebo 
bezlepkové potraviny. Oba příspěvky patří ke stáli-
cím nabídky fondu prevence a mezi rodiči dětí jsou velmi 
oblíbené. 

Novinkou v roce 2021 je, že k žádosti není třeba předklá-
dat platební doklady o nákupu vhodných potravin ne-
bo platbě jídel. Co se týká dokladu o potvrzené dia-
gnóze, musíte ho předložit v případě, že žádáte o příspě-
vek poprvé anebo když jste změnili u vašeho dítěte zdra-
votní pojišťovnu a tím došlo k opakované registraci 
k VZP. Pokud jste v minulosti o příspěvek žádali a nedo-
šlo k opětovné registraci k VZP, nemusíte lékařem potvr-
zený doklad o diagnóze již předkládat. Seznam diagnóz 
dědičných metabolických onemocnění je uveden na našem 
webu. 

U obou příspěvků je specifická lhůta pro podání žádosti. 
Tyto příspěvky jsou poskytovány dvakrát ročně vždy za 
jednotlivá uplynulá pololetí (v jednom pololetí mohou 
celiaci čerpat až 3 000 Kč, pacienti se vzácnými vrozený-
mi metabolickými vadami až 5 000 Kč).  

Termín pro podání žádostí za první pololetí je od 1. 7. 
do 31. 8. a za druhé pak od 1. 12. do 31. 12. O př íspě-
vek si tedy žádáte  

Běžný termín výplaty 
důchodů 

Nový termín výplaty 
důchodů 

Prosinec   

pátek 24. 12. 2021 čtvrtek 23. 12. 2021 

https://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/rodicovsky-prispevek/
https://www.finance.cz/dane-a-mzda/kalkulacky-a-aplikace/nemocenska/
https://www.finance.cz/duchody-a-davky/
https://www.cssz.cz/-/svatky-letos-mirne-posunou-splatnost-duchodu
https://www.finance.cz/501393-statni-svatky-2020/
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/deti/bezlepkova-dieta
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/deti/nizkobilkovinna-dieta
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/formulare/potvrzeni-lekare-o-diagnoze.pdf
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/formulare/potvrzeni-lekare-o-diagnoze.pdf
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/deti/nizkobilkovinna-dieta
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státní pojištěnci a pojistné za ně platí stát. Z tohoto nedoro-
zumění mohou pro studenty vznikat zbytečné nepříjemnos-
ti, kdy by se mohli nevědomky zařadit mezi neplatiče. Za 
nesplnění oznamovací povinnosti může pojišťovna udělit 
pokutu až do výše 10 000 Kč. 

Viktorie Plívová 
tisková mluvčí VZP 

Rodičovský příspěvek lze dočerpat najednou 
při narození dalšího dítěte, jak na to? 
01.09.2021 | Michal Bureš, Finance.cz 
Jste na rodičovském příspěvku a chtěli byste ho najed-
nou dočerpat? Co musíte splňovat a kdy vám to bude 
umožněno? A jak o vyčerpání zbytku rodičovského pří-
spěvku žádat? 

Od července začala platit novela zákona o státní sociální 
podpoře, která umožňuje dočerpání rodičovského pří-
spěvku při narození dalšího dítěte. Rodič na rodičovské 
dovolené, tak při narození dalšího dítěte nepřijde o nevy-
čerpanou částku. Jak na dočerpání rodičovského příspěv-
ku? 

Zdroj: Shutterstock 

Rodičovský příspěvek lze dočerpat najednou 
Do 28. července 2021 šlo čerpat rodičovský příspěvek  
v celkové výši 300 000 Kč (450 000 Kč při narození vícer-
čat) pouze na nejmladší dítě v rodině, což při narození 
dvou dětí brzy po sobě mnohdy znamenalo, že o část rodi-
čovského příspěvku rodina přišla, protože ho zkrátka ne-
stihla vyčerpat.  

V roce 2020 tak rodičovský příspěvek nevyčerpalo při-
bližně 12 tisíc rodin, 

V průměru rodina nestihla dočerpat vyčerpat 80 000 Kč. 
Navíc řada nízkopříjmových rodin odkládala narození dal-
šího potomka právě kvůli dočerpání rodičovského příspěv-
ku. To se ovšem mění. 

Nárok na dočerpání rodičovského příspěvku mají ty rodiny, 
které čerpaly rodičovský příspěvek na předchozí dítě a před 
plným dočerpáním rodičovského příspěvku se jim od 28. 
července 2021 narodí další dítě. 

Rodiny, které nestihly vyčerpat plnou výši rodičovského 
příspěvku a další dítě se jim narodilo 27. července 2021 či 
dříve, nemají na jednorázové dočerpání nárok. 

Pokud byla částka nedočerpána z důvodu nástupu na peně-
žitou pomoc v mateřství 6 či 8 týdnů před porodem, a dítě 
se narodí 28.července 2021 a později, ke dni narození jsou 
splněny podmínky dané zákonem, pak nárok na doplatek 
vznikne. 

Co udělat pro dočerpání rodičovského příspěvku najed-
nou? 
Jednorázová výplata rodičovského příspěvku proběhne  

za každé pololetí samostatně. Nevyčerpaná částka za  
1. pololetí se nepřevádí do 2. pololetí. 

Oba uvedené dietní programy nelze v jednom kalendář-
ním kombinovat navzájem. Jednotlivé příspěvky však 
lze čerpat a využít s celou řadou dalších příspěvků 
z fondu prevence na aktivity související s péčí o zdraví, 
které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. 

O příspěvky můžete žádat z pohodlí domova prostřed-
nictvím on-line webového formuláře, který je přístup-
ný z aplikace Moje VZP. Zažádat o př íspěvek můžete 
také osobně na kterékoli pobočce VZP. Další způsoby 
podání žádosti a veškeré informace o poskytovaných 
příspěvcích z prostředků fondu prevence včetně podmí-
nek čerpání najdete na www.vzp.cz/vyhody 

Co všechno nahlásit zdravotní pojišťovně 
při skončení střední školy a nástupu na VŠ?  

Ukončení středoškolského studia i nástup na vysokou 
školu musíte své zdravotní pojišťovně oznámit, resp. si 
nejprve musíte ověřit, zda za vás škola tuto skutečnost 
nahlásila. Pojištěnec je povinen podle zákona o veřejném 
zdravotním pojištění oznámit a doložit své zdravotní 
pojišťovně nejpozději do 8 dnů skutečnosti rozhodné 
pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj 
pojistné. Školy tuto povinnost nemají, ačkoli většina 
z nich oznámení provádí. 

V případě, že zjistíte, že škola hlášení neprovedla, anebo 
tak učinila chybně (např. jiné pojišťovně), musíte ozná-
mení provést sama. Zda je vše v pořádku a jste i nadále 
hlášená v kategorii státní pojištěnec, si můžete snadno  
a rychle ověřit on-line v aplikaci Moje  

VZP. Případně můžete také zavolat na infolinku 
952 222 222 a zeptat se, zda je studium správně nahláše-
no. Pokud vás neevidujeme jako státního pojištěnce, 
musíte zajít co nejdříve na některou pobočku VZP a do-
ložit příslušný doklad o studiu (např. potvrzení školy/
studijního oddělení, písemné rozhodnutí o přijetí na vy-
sokou školu atp.). 

Za studenty středních škol po maturitě platí stát pojistné, 
pokud budou dále pokračovat ve studiu, ještě po dobu 
posledních prázdnin. Tzn. stát za vás přestane být plát-
cem pojistného nejpozději 31. srpna, kdy končí prázdni-
ny. Informaci, že budete pokračovat dále ve studiu na 
vysoké škole, je třeba zdravotní pojišťovně nahlásit 
nejpozději během září. V případě, že budete mít zápis do 
1. ročníku vysoké školy až v říjnu nebo listopadu, neza-
pomeňte, že to musíte své pojišťovně oznámit do 8 dnů 
ode dne, kdy jste se tuto skutečnost dozvěděla. 

V případě, že byste v dalším studiu po střední škole již 
nepokračovala, je za vás stát plátcem pojistného nejpoz-
ději do 31. srpna, a to pouze za předpokladu, že během 
prázdnin nebudete po celý kalendářní měsíc vykonávat 
výdělečnou činnost nebo nebudete mít po celý kalendář-
ní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo pod-
poru při rekvalifikaci. 

Pokud byste se rozhodla studium přerušit a znovuzahájit, 
musíte o tom zdravotní pojišťovnu také informovat do 8 
dnů. Stát není dále plátcem pojistného, pokud nedošlo 
k přerušení studia ze zdravotních důvodů.  

Pojištěnec, jenž nepatří mezi osoby, za které hradí 
pojistné stát, není zaměstnancem ani OSVČ, si pak 
musí platit pojistné jako tzv. osoba bez zdanitelných 
příjmů v zákonem stanové výši. 

Mnoho studentů žije v mylném přesvědčení, že oznáme-
ní za ně podá vysoká škola a že jsou i nadále vedení jako  

https://www.finance.cz/autori/michal-bures/
https://www.mesec.cz/socialni-davky/statni-socialni-podpora/rodicovsky-prispevek/
https://www.uradprace.cz/documents/37855/1991774/TZ_zmeny+SSP_cervenec2021+%282%29.pdf/4eeed88a-4903-3c16-7deb-bd04f86ff03d
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/deti
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/deti
https://www.vzp.cz/e-vzp/moje-vzp
https://www.vzp.cz/kontakty/pobocky
http://www.vzp.cz/vyhody
https://www.vzp.cz/e-vzp/moje-vzp
https://www.vzp.cz/e-vzp/moje-vzp
https://www.vzp.cz/platci/informace/obzp
https://www.vzp.cz/platci/informace/obzp
https://www.vzp.cz/platci/informace/obzp/vymerovaci-zaklad-a-vypocet-pojistneho


8 

 

 

 
poté, co rodič oznámí úřadu práce, že se do rodiny narodi-
lo nové nejmladší dítě. 

Podmínka jednorázové výplaty částky je, že: 

 alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího 
nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací zá-
klad nebo 

 alespoň jeden z rodičů k tomuto datu je samostatně 
výdělečně činný. 

V případě osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se 
musí jednat o osobu, která je ke dni narození nejmladšího 
dítěte považována pro účely důchodového pojištění za 
osobu samostatně výdělečně činnou. 

O jednorázové výplatě částky nevede úřad práce žád-
né řízení, ani nevydává rozhodnutí. Úřad práce zašle opráv-
něné osobě o této skutečnosti oznámení. Proti tomuto po-
stupu je možné podat písemné námitky. 

Úřad práce ČR při splnění podmínky vyplatí zbývající část 
rodičovského příspěvku, který rodina nestačila vyčer -
pat. 

Kdo na dočerpání rodičovského příspěvku nedosáhne? 
Obecně lze říci, že rodiče, kteří nepracují, tak nebudou 
smět dočerpat zbývající výši rodičovského příspěvku, 
protože nesplní podmínku k dočerpání rodičovského pří-
spěvku. 

Tito rodiče rovněž nemají nárok na peněžitou pomoc v ma-
teřství, nicméně mohou čerpat řadu dalších dávek, napří-
klad přídavky na dítě. Ty byly novelou zákona o státní soci-
ální podpoře také zvýšeny. 

Smůlu mají pak ty rodiny, kterým se další dítě narodilo 
před 28. červencem 2021. 

Jaká je výše rodičovského příspěvku a jak jej lze  
čerpat? 
Rodičovský příspěvek se od 1. ledna 2020 zvýšil na 300 
000 Kč (450 000 Kč u vícerčat). Do té doby měl výši 220 
000 Kč (330 000 Kč u vícerčat). 

Ze zákona má na rodičovský příspěvek nárok kterýkoliv  
z rodičů, jenž pečuje o dítě do věku 4 let. Na rozdíl od 
mateřské máte na rodičovský příspěvek nárok vždy, pokud 
máte dítě do 4 let věku. Na rodičovský příspěvek má nárok 
vždy jen jeden z rodičů, ale rodiče se mohou v rámci rodi-
čovské střídat. 

Měsíční částku si rodič stanovuje sám, je ovšem ovlivněn 
výší svého předchozího příjmu. Maximální výši vašeho 
rodičovského příspěvku si můžete vypočítat v naší kalku-
lačce. 

Maximální měsíční příspěvek je pro rok 2021 stanoven 
na 43 470 Kč (u vícerčat 65 205 Kč) a tato částka se kaž-
dý rok zvyšuje. 

Nejvyšší měsíční rodičovský příspěvek pro rodiče bez náro-
ku na peněžitou pomoc v mateřství je 10 000 Kč (15 000 
Kč u vícerčat). 

Minimální měsíční rodičovský příspěvek je 50 Kč. 
Zdroj: https://www.finance.cz/538194-docerpani-rodicovskeho-
prispevku-najednou/ 

Příspěvek ZTP na pohyb dítěte. 
Dříve měla VZP pro své pojištěnce příspěvek na pohyb 
pro děti, jak je to teď? A mohou o něj žádat všichni? 
Podpora zdravého vývoje dětí a prevence kardiovaskulár-
ních onemocnění je pro VZP velmi důležitá, proto poskytu-
je každoročně svým klientům příspěvek na pohyb z fondu 
prevence.  

 Využít ho můžete pro své děti na pravidelné pohybové  
a zároveň dlouhodobé sportovní aktivity. A aby zůstal 
nadále atraktivní, dochází každý rok k jeho mírným obmě-
nám. 

V letošním roce mohou děti starší 1 roku čerpat až 800 Kč 
na sportovní aktivity organizované mimo školu  
v kroužcích, spolcích a sportovních klubech. Sportů, na 
které lze benefit využít, je celá řada – např. aerobic, atleti-
ka, jóga, gymnastika, florbal, fotbal, volejbal, plavání, cyk-
listika atd. Pro děti od dvou let můžete tuto částku využít  
i na pravidelné pohybové aktivity organizované mateřskou, 
základní nebo střední školou. 

Čeká-li vaše děti sportovní prohlídka u lékaře, nezapomeň-
te si říct o doklad o úhradě. Příspěvek je možné využít 
právě i na sportovní prohlídku absolvovanou a hrazenou 
u lékaře a dále také na uhrazené startovné či členský popla-
tek. Pojištěnci od 15 let ho také mohou použít na per-
manentky na pohybové aktivity. Uplatnit ho však nelze 
na on-line pohybové kurzy a jednorázové sportovní vstupy. 

VZP nezapomíná ani na své nejmenší pojištěnce. Pro mi-
minka do 1 roku můžete čerpat až 500 Kč na plavání 
kojenců a vaničkování organizované v kroužcích, spol-
cích, klubech apod. 

Pro jednoleté dítě můžete zažádat v roce 2021 o příspě-
vek ve výši až 1 300 Kč. Tzn. do 1 roku věku vašeho 
dítěte můžete získat až 500 Kč např. na plavání kojenců  
a následně po 1. narozeninách můžete žádat až o 800 Kč na 
mimoškolní pohybové aktivity. 

Nedostatek pohybu může výrazně přispívat ke vzniku 
zdravotních problémů včetně obezity a následným kardi-
ovaskulárním či ortopedickým potížím. Žádost o příspěvek 
můžete uplatnit do konce listopadu tohoto roku. Požádat 
můžete, jak osobně na našich pobočkách, tak on-line 
z pohodlí domova, a to přímo prostřednictvím webové-
ho formuláře, který je přístupný z aplikace Moje VZP. 
Další způsoby podání a podrobné podmínky čerpání si 
přečtete na webu VZP v sekci Výhody a příspěvky. 

Nezapomeňte také na sebe, VZP má totiž tento benefit  
i pro dospělé klienty. Můžete získat až 500 Kč na pravi-
delnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu. Navíc 
pojištěnci, kteří v letošním roce dosáhnou 65 let, mohou 
obdržet až 1 000 Kč. Více informací se dozvíte na na-
šem webu ve výhodách pro dospělé. Pravidelné pohybové 
aktivity jsou v každém věku cestou k prevenci řady one-
mocnění včetně poruch duševního zdraví. 

Viktorie Plívová 
tisková mluvčí 

O kolik v roce 2022 vzrostou důchody?  
Spočítejte si, jak se zvýší ten váš. 

GABRIELA HÁJKOVÁ, 10.9.2021  
Důchody se v příštím roce zvýší o valorizaci a další bo-
nus. Dosud nebylo přesně jasné, o jakou částku se jed-
ná. Ministerstvo práce nyní číslo díky statistickým úda-
jům upřesnilo. Vypočtěte si dle návodu, o kolik penze 
vzroste vám. 

Poslední měsíce přinesly několik novinek, které přilepší 
důchodcům. Kromě schválených změn, které mají do ob-
lasti penzí přinést větší spravedlnost, důchody vzrostou 
o pravidelnou valorizaci a třísetkorunový bonus. 

Bonus nad valorizaci 
Růst důchodů nad zákonnou valorizaci není v posledních 
letech výjimkou. Výrazně se průměrný důchod zvyšuje už 
od roku 2019 s tím, že loni navíc příjemci penzí dostali  

https://www.mesec.cz/socialni-davky/statni-socialni-podpora/rodicovsky-prispevek/
https://www.finance.cz/493857-materska-rodicovska/
https://www.finance.cz/493857-materska-rodicovska/
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/deti/pohybove-aktivity
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/deti/pohybove-aktivity
https://www.vzp.cz/kontakty/pobocky
https://www.vzp.cz/e-vzp/moje-vzp
http://www.vzp.cz/vyhody
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/pohybove-aktivity
https://www.mesec.cz/autori/gabriela-hajkova/
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před krajskými volbami ještě tzv. rouškovné ve výši 
5000 Kč. 

Autor: Shutterstock 

Už nějakou dobu je schválené navýšení důchodů nad 
zákonnou valorizaci o 300 Kč. Tento trvalý bonus 
bude stejně vysoký pro všechny bez ohledu na to, jak 
vysoký důchod pobírají. 

Dostanou ho ale jen lidé, kteří budou penzi pobírat už 
k začátku roku 2022. Ti, kterým bude dávka přiznána 
později, na navýšení nedosáhnou. Dá se proto očekávat, 
že změna přesvědčí váhavé, kteří budou přemýšlet 
o odchodu do předčasné penze. 

Toto přilepšení důchodcům státní rozpočet vyjde na su-
mu kolem jedenácti miliard korun. Ministryně práce se 
při jeho ospravedlňování zaklíná zdražováním, na které 
penzisté doplácí. Zákonná valorizace ale vychází kromě 
poloviny růstu reálných mezd právě i z růstu cen. Výpo-
čet růstu cen se navíc odvozuje z porovnání spotřebního 
koše domácností a spotřebního koše domácností důchod-
ců. Ve finále se do výpočtu valorizace použije ten růst 
cen, který je vyšší. Takže valorizace zdražování odráží 
z podstaty svého výpočtu. 

S valorizací se čekalo na statistiku 
Právě přesná výše valorizace a tím i zvýšení důchodů 
zatím nebylo jasné. Finální hodnota vždy vyplyne až 
poté, co statistický úřad zveřejní data o srpnové inflaci. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nyní 
s definitivní platností uvedlo, že průměrný důchod se 
prvního ledna 2022 zvýší o 805 Kč, přičemž 300 Kč 
připadá na schválené extra přilepšení a 505 Kč na výši 
valorizace průměrného důchodu (původně se odhadovala 
částka na celkových 758 Kč). Průměrný důchod se tak 
zvýší na 16 280 Kč, což odpovídá 43 % průměrné mzdy. 

Jak spočítáte své zvýšení důchodu? 
Valorizace ve výši 505 Kč se netýká všech penzí, odpo-
vídá té průměrné. Ten, kdo pobírá penzi nižší, bude mít 
nižší i valorizaci a naopak. 

Důchod se skládá ze základní a procentuální výměry. 
Základní výměra, která je pro všechny stejná, vzroste 
o 350 Kč na celkových 3900 Kč. Procentuální výměra, 
která představuje zásluhovou složku penze, vzroste 
o 1,3 % její nynější výše a dále o zmíněný bo-
nus 300 Kč, který je opět pro všechny stejný. 

Jak si můžete vypočíst zvýšení vašeho důchodu, si uká-
žeme na konkrétním příkladu. 

Předpokládejme, že jako důchodce letos pobíráte měsíč-
ně penzi ve výši 14 000 Kč. Pokud je letošní základní 
výměra ve výši 3550 Kč, musí ta procentuální odpovídat 
10 450 Kč. 

Jestliže procentuální výměra vzroste o 1,3 %, bude po valori-
zaci činit 10 450 Kč × 1,3 % = 10 585,85 Kč. Částka zvýšení 
se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru, upraví-
me tedy na 10 586 Kč a zároveň přičteme 300korunový bo-
nus. Získáme tedy 10 886 Kč. 

Zároveň víme, že základní výměra se příští rok zvýší na 
3900 Kč. 

Měsíční důchod se tedy od lednové výplaty zvýší ze 
14 000 Kč na 14 786 Kč. 

Změny pro rok 2023 
Výchovné 500 Kč za každé dítě 
Obě komory parlamentu schválily před nedávnem i tzv. vý-
chovné, které má rodičům za každé vychované dítě zajistit 
500 Kč navíc k důchodu. Změna, která má platit od roku 
2023, by se týkala současných i budoucích seniorů. 

Pětistovka navíc k procentní výměře bude náležet vždy jen 
jednomu z rodičů. Tomu, kdo o dítě osobně pečoval 
v největším rozsahu. Z textu pozměňovacího návrhu vyplý-
vá, že nemusí jít jen o rodiče. Překážkou podle předlohy není 
ani to, pokud u téhož dítěte byla jeho výchova zohledněna při 
stanovení důchodového věku ženy. 

Důchodci s penzí přiznanou před rokem 2023 musí 
o příplatek požádat nejpozději do konce roku 2024. Obecně 
by se měly žádosti o příspěvek začít přijímat od září 2022. 
Pokud byl důchodový věk stanoven se zohledněním vycho-
vaných dětí, zvýší se starobní důchod bez žádosti. 
V ostatních případech bude nutné podat písemnou žádost na 
předepsaném tiskopisu s uvedením údajů o vychovaných 
dětech, o době a rozsahu osobní péče a s čestným prohláše-
ním, že osoba pečovala o dítě v největším rozsahu. Údaje 
o dětech bude možné doložit rodným listem nebo jiným do-
kladem o vztahu k dítěti. 

V případě sporu o to, kdo osobně pečoval o dítě v největším 
rozsahu, budete muset správě sociálního zabezpečení svá 
tvrzení o péči o dítě doložit. 

Na zvýšení starobního důchodu nevznikne nárok pojištěn-
cům, kteří se vůči dítěti dopustili úmyslného trestného činu. 

Pětiletý předčasný důchod bez krácení 
Do složek integrovaného záchranného systému patří např. 
hasiči, záchranáři nebo policisté. 
Táž předloha zavede i mírnější podmínky pro přiznání před-
časného důchodu pracovníkům integrovaného záchranného 
systému. Do penze by mohli nově odcházet až o pět let dříve 
s tím, že by se jim za předčasný odchod nekrátil důchod. 

Podle ministryně práce Jany Maláčové je ale nutné ještě 
doladit, pro koho přesně má možnost takového předčasného 
důchodu platit, protože přesný okruh pojištěnců nyní není 
zřejmý. 

Nižší důchodový věk pro náročné profese neprošel 
Za riziková zaměstnání se mají považovat ta s prací zařaze-
nou právními předpisy o ochraně veřejného zdraví do třetí a 
čtvrté kategorie. 
Parlament naopak neodhlasoval snížení důchodového věku 
pro pracovníky náročných profesí, protože schválený pozmě-
ňovací návrh o výchovném s touto změnou formálně kolido-
val. Resp. poté, co prošlo výchovné, se tento návrh považo-
val za neschválený. 

Text pozměňovacího návrh počítal s tím, že za každých deset 
let v rizikovém zaměstnání budou lidé odcházet o rok dřív do 
důchodu. Přesněji by se odečetl od klasického důchodového 
věku 1 kalendářní měsíc za každých 184 směn v rizikovém 
zaměstnání. 

https://www.bozpinfo.cz/kategorizace-praci-1
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Při stanovování penze by se přihlíželo i ke směnám odpra-
covaným před nabytím účinnosti této změny, maximálně 
ale 10 let zpětně – za tuto dobu už by totiž byla k dispozici 
evidence směn, kterou u třetí a čtvrté kategorie musí vést 
zaměstnavatelé. Ti by se také měli částečně podílet na krytí 
vyšších výdajů za toto opatření vyšším odvodem na sociální 
pojištění. 

Nižší důchodový věk by se podle Maláčové mohl vztahovat 
například na horníky, svářeče, brusiče, kováře nebo specia-
lizované sestřičky. Ministryně práce uvedla, že se bude 
i nadále snažit změnu prosadit. Do konce volebního období 
to už ale určitě nestihne. 
Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/o-kolik-v-roce-2022-vzrostou-
duchody/ 

Změny u občanského průkazu: otisky prstů, -
ová a tituly. 
10.09.2021 | Michal Bureš, Finance.cz 
Od srpna 2021 došlo ke změnám ohledně občanského 
průkazu, podívejte se, jaké změny přinesl nový zákon  
č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech. 

Již od 2. srpna 2021 začal platit nový zákon o občanských 
průkazech, který přinesl několik důležitých změn. Čeho se 
změny u občanského průkazu dotknou? 

Zdroj: Depositphotos 

Na nových občankách budou vaše otisky prstů i obličej 
Hlavní změnou je uvádění biometrických údajů na ob-
čanských průkazech. 

Jedná se o zobrazení obličeje a rovněž otisků prstu  
z obou rukou, tyto údaje budou u občanů starších 12 let 
fyzicky na občanském průkazu. Děti do 12 let nemají po-
vinnost poskytnout otisky prstů. 

„Schválení nového typu občanky je dobrou zprávou pro 
všechny. Průkaz totožnosti teď bude zabezpečenější a bude-
me s ním moci stále cestovat bez nutnosti mít u sebe pas. 
Pokud by návrh neprošel, o tuto možnost bychom při-
šli,“ vysvětlil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). 

Rovněž bude zobrazení vašeho obličeje i otisky prstů na 
čipu, který je součástí občanského průkazu. 

Změna u ukončení platnosti při změně vašeho bydliště či 
příjmení 
Další věc, která se mění je ukončení platnosti občanských 
průkazů při: 

 změně místa trvalého pobytu 

 změně jména či příjmení 

 změně rodinného stavu (jestliže máte rodinný stav  

 v občanském průkazu uveden) 

 změně rodného čísla 

změně pohlaví 

Od 2. srpna 2021 je nutné při těchto změnách požádat  
o výměnu občanského průkazu, protože platnost občanské-
ho průkazu s neaktuálními údaji bude ve lhůtě 45 dnů od 
změny některého z výše zmíněných údajů automaticky 
ukončena. 

Ženy od roku 2022 budou smět uvádět své příjmení bez 
-ová 
Od roku 2022 sí ženy mohou vybrat, jak budou chtít uvést 
své příjmení, jestli s či bez koncovky - ová. 

Žádost o nový občanský průkaz elektronicky či skrze 
mámu či manželku? Nikoliv! 
Jako doposud nemůžete žádat o občanský průkaz elektro-
nicky ani prostřednictvím jiné osoby. 

Nicméně převzít za vás občanský průkaz jiná osoba může, 
ale pouze s plnou mocí na které je úředně ověřen pod-
pis. 

Doktoři, inženýři, docenti i magistrové zmizí z občan-
ských průkazů 
Do občanského průkazu se již nebude uvádět akademic-
ký titul. 

Občanky bez rodného čísla a pohlaví? 
Od roku 2024 nejspíše zmízí z občanského průkazu vaše 
rodné číslo, ale tato změna byla již několikrát odložena. 

Nadále bude uváděno na občanském průkazu pohlaví. 

Nadále se stříhá roh občanky, ale v některých přípa-
dech se obejdete bez potvrzení této změny 
Neplatnost vaší stávající občanky bude i nadále znázorně-
na přestřižením rohu občanského průkazu. 

Nicméně vydáno potvrzení o změně bude pouze při změně 
trvalého pobytu, v jiných př ípadech (změně rodinného 
stavu) nikoliv. 

Při převzetí nového občanského průkazu musí žadatel ode-
vzdat dosavadní občanský průkaz. 

Co nově udělat při ztrátě občanského průkazu? 
Další změnou je možnost nahlášení ztrátu občanského prů-
kazu na Policii České republiky, doposud šlo nahlásit pou-
ze odcizení občanského průkazu. 

Nadále můžete nahlásit ztrátu nebo odcizení občanského 
průkazu na úřadech s rozšířenou působnosti, na matri-
kách to již nahlásit nemůžete. 

V případě nahlášení ztráty či odcizení občanského průkazu 
má úřad povinnost doklad nahlásit do databáze neplatných 
dokladů, takže průkaz nebude moci nikdo zneužít.  

Po skončení platnosti, odcizení, ztrátě či poškození občan-
ského průkazu se již nevydává Potvrzení o občanském 
průkazu.  

Jaké jsou platnosti občanských průkazů? 
Občanské průkazy se vydávají: 

 občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let, 

 občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let, 

 občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let, 
občanům starším 12 let, u kterých není možné dočasně po-
řídit otisky prstů rukou, s dobou platnosti na 1 rok. 

Dále se vydávají dočasné občanské průkazy (bez strojově 
čitelných údajů): 

 s dobou platnosti na 5 měsíců z důvodu technické zá-
vady na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo v dů-
sledku katastrofy či jiné mimořádné události, 

https://www.finance.cz/autori/michal-bures/
https://www.mesec.cz/clanky/krome-fotky-i-dva-otisky-prstu-nove-obcanky-se-maji-zacit-vydavat-jeste-letos/
https://www.mesec.cz/clanky/krome-fotky-i-dva-otisky-prstu-nove-obcanky-se-maji-zacit-vydavat-jeste-letos/
https://www.finance.cz/489450-ztraceny-obcansky-prukaz/
https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D
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s dobou platnosti na 2 měsíce, jestliže o něj požádá občan 
do 2 měsíců ode dne nabytí českého státního občanství 
prohlášením nebo udělením.  

Občanské průkazy vydané do 2. srpna 2021 budou použi-
telné do skončení jejich platnosti, nejpozději do 3. srp-
na 2031. 

Jestliže mají občanské průkazy strojově čitelné údaje, 
půjde s nimi cestovat po Evropské unii až do konce jejich 
platnosti. Pokud strojově čitelnou zónu nemají, tak musí 
být do 5 let výměny a nejde s nimi jezdit za hranice ČR. 

Kde žádat o občanský průkaz? 
Zažádat o vydání občanského průkazu lze u kteréhokoliv 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlav-
ním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 
1 až 22 nebo ve zkrácené lhůtě na Ministerstvu vnitra. 

Nezáleží na místě vašeho trvalého pobytu. 
Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji lze za správ-
ní poplatek převzít i u jiného obecního úřadu  

obce s rozšířenou působností, než který uvedete  
v žádosti.  

Nové občanky budou i dražší 
Se změnou zákona o občanských průkazech rovněž do-
chází k zvýšení správních poplatků: 

 200 Kč při ztrátě, odcizení či poškození občanského 
průkazu (doposud 100 Kč) 

 100 Kč při žádosti o občanský průkaz pro občana 
mladšího 15 let (doposud 50 Kč) 
200 Kč při občanském průkazu bez trvalého pobytu (po 
ukončení trvalého pobytu na území ČR) (doposud 100 
Kč) 

Dále můžete zažádat o zrychlené vydání: 

 do 5 pracovních dnů za 500 Kč u obecního úřadu  
s rozšířenou působností i Ministerstva vnitra 

 do 24 hodin za 1 000 Kč na Ministerstvu vnitra 
Zdroj: https://www.finance.cz/538647-zmeny-u-obcanskeho-
prukazu/ 
 

https://www.finance.cz/zpravy/finance/30121-nova-obcanka-rychle-a-bez-problemu/
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 SaBBa a ROSKA – Draci a Osmdesátka. 
Začátek školního roku tradičně patří jízdě na dračích lo-
dích. Opět  se sešly tři generace a společně jsme pádlovali 
od jundrovského jezu ke komínskému a zpět na Loděnici 
ČVK v Jundrově. 

Ten den sluníčko vykouzlilo na hladině řeky Svratky 
krásné odrazy. Ti, co jeli poprvé, se navzájem ujišťovali, 
že pohled z lodi je úplně jiný než ze břehu. Obdivovali 
jsme kačenky, sportovní kanoisty i rychlost zkušených 
dračích „jezdců“. Dračice Vlasta chtěla pod mostem  
u Piavy dělat eskymácký obrat, ale v tom jsme jí společ-
nými silami zabránili.  

Jako vždy jsme nakonec poseděli, občerstvili se, zazpíva-
li, poklábosili. 
A co znamená ta osmdesátka v nadpisu? Náš kamarád, 

kytarista, vtipálek a kapelník Stetsonu Pavel Abeska prá-
vě oslavoval své kulaté narozeniny. Všichni jsme se mu 
na narozeninový „diplom“ podepsali a malý Jáchym na-
maloval tři domečky.  
Pavle, hodně zdraví a elánu přeje Roska a SaBBa 

Blanka Urbánková 

Věděli jste, že… 29. 9. je světový den srdce? 
Oslavíme jej v chůzi s úsměvem  
a smíchem. Toto cvičení je zdravé 
pro tělo, srdce i pro duši. 

Jak na to? 
Vyčleňte si alespoň 5 minut a krá-
čejte jen tak. Nedávejte si žádný 
cíl. Nechejte se unášet vlastníma 
nohama. Mějte na paměti radu, 
kterou dostávali pohádkoví hrdinové na otázku: 
“Kudy mám jít?“ 

Moudré babičky odpovídají: „Běž tam, kam tě oči pove-
dou, nohy ponesou a srdce táhne. A hlavně: neohlížej se!“ 
Pomalu krátkými kroky se vydejte na cestu. Otevřete oči  
i srdce. Usmívejte se na sebe i na svět. Vždyť chůze a 
úsměv jsou tím pravým cílem. 

Na závěr si namalujte na 
zem velikého smajlíka a 
stoupněte si na něj. Brní 
vás plosky? Někdo nebo 
něco vás na chodidlech 
šimrá. Oddejte se tomu 
pocitu a chichotejte se: 
„Chacha… chichi… 
chocho…“ 

Hodně šťastných kroků  
Mgr. Blanka Urbánková  

lektorka smíchocviků  
a smíchohrátek 
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Svaz tělesně postižených městská organizace Brno pořádá  
dne 25.10. - 30.10.2021  
rehabilitační pobyt v Hotelu MAS, Sezimovo Ústí 
Cena rehabilitačního pobytu činí 5 500,-Kč.  

Proto neváhejte a přihlaste se na tel. čísle 724 411 182 
nebo mail: miroslava.ptackova@stp-brno.cz.  
Kdo se přihlásí na pobyt, při odjezdu odevzdá potvrzenou 
přihlášku od svého praktického lékaře. 
Srdečně zve předsedkyně,  Ptáčková Miroslava 

mailto:miroslava.ptackova@stp-brno.cz
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přivítala  paní Koláčková v sobotu 21.8.2021.       

Se svým vzácným  portugalským vodním pejskem ve vý-
cviku  (8 měsíční štěňátko Baya ), zaví-
tali mezi nás manželé Vlachovi z Viento 
Moravia. Všechen volný čas věnují svým  
pejskům, kteří  jim dělají radost nejen 
tím, že ze soutěží vozí tituly Šampion – 
těch je několik, ale také tím, že přinášejí 

radost a potěšení těm, kteří to potřebují. Věnují se léčbě psí 
láskou a s Canisterapií  navštěvují dětské stacionáře, ma-
teřské školky i domovy seniorů. A dobrou náladu přivezli  
i na Jižní portál mezi nás. Baya si nás získala svou klidnou, 
přátelskou  povahou, přítulností a trpělivostí  při  kontaktu 
s kýmkoliv, kdo měl zájem ji pohladit, poňuchňat se s ní 
apod. Bylo vidět i slyšet, že paní majitelka  připravuje  své  
přívětivé štěňátko  na terapeutické poslání s velkým poro-
zuměním a citem.                                                                                                             

Hlavní profesí paní Vlachové  jsou kosmetické služby  
a  proto některé účastnice zájezdu neodolaly  a využily 
nabídku na  úpravu  a barvení obočí. Hned jsme byly hezčí, 
heč!      

 V dnešní době se stává fenoménem  bezpilotní letoun-
dron, technický vynález z počátku 20. století. Jeho pre-

zentaci v podobě  zmenšeného 
vrtulníčku, řízeného  na dálku nám 
předvedl pan Michal. Pro něj jsou 
drony hlavně zábava, fascinují  ho 
však tím jaké všestranné  využití  

mají,  ale  on je využívá  pouze  k rekreačním účelům. Dě-
kujeme mu za natočení kratičkého, ale krásného videa  pro 
vzpomínku.  Při vzlétnutí dronu se mi nevím proč vybavila  
říkanka: „všechno letí, co má křídla, letí včelky, mušky, 
šídla, letí vrabci támhle z trní, takhle se jím křídla vlní a já 
si hraju za plotem, že jsem slavným pilotem“.                                                                                                                           

Nechyběla ani další aktivní zábava jako např. soutěž o nej-
větší bublinu z bublifuku, řízená soutěžní ochutnávka  alko  
nápojů (vždyť jsme byli na exkurzi v palírně), záludné 
otázky v prázdninovém kvízu  a velmi napínavý boj se 
svedl ve sportovním klání v oblíbené hře bollo-ball.                                                                            

Všichni jsme si den v přírodě moc hezky užili, nechybělo  
chutné občerstvení, smích, dobrá nálada  a nakonec příjem-
ná odměna.                                                                                                                   

Děkujeme  všem účastníkům, přednášejícím a  spolubojov-
níkům za pěkné zážitky a těšíme   se na další setkání. 

Napsala: bMal                                                                                                                

Foto: boŠik, bMal, Balšínková, Komárková, Pánková, Šedivá    

Spolková činnost 

STP v ČR z. s. místní organizace  
Starý Lískovec 

Letní výlety STP v ČR z. s.   
MO Starý Lískovec, Kosmonautů                                             
Ani proměnlivé a nestabilní letní počasí, kdy jsme mnoho-
krát střídaly deštníky za sluneční brýle  a  naopak,  nás 
neodradilo od cest na zajímavá  místa . Vždyť léto, to je 
doba výletů, která  nám přináší radost, nové společné zážit-
ky  a vzpomínky.                                                  

„ Kam na výlet, kam se podívat, co zajímavého můžeme 
vidět ?“ to byly otázky, která jsme si kladli při každém 
setkání.                                                                                                                                          

Až jsme ve čtvrtek 12.8.2021 s  minibusem  pana Tomáše 
Pokorného nabrali směr Prostějov na exkurzi 
v Palírně U Zeleného stromu, významného čes-
kého výrobce alkoholických nápojů. Tato palír-
na letos slaví už 503 let od svého založení 
v roce 1518. Jde o unikát nejen v ČR, ale  
i v rámci celé Evropy, kde neexistuje nepřetrži-

tě fungující palírna s delší historií.  Bohužel  ta  historická 
délka výroby měla  pro nás, co potřebujeme k mobilitě 
vozík, háček, nemohli jsme nahlédnout do sklepů, kde  
v dubových sudech a nerezových tancích zrají statisíce litrů 
značkových lihovin. Nejsou bezbariérové (ty sklepy).  Pro-
to jsme absolvovali exkurzi v nově vybudovaných prosto-
rách Distillery Kleiner, kde se nachází interaktivní zóna. 
Ta představuje  jednotlivé  kroky při výrobě ovocných des-
tilátů. Například jsme celkem úspěšně  zvládli rozeznat 
různé peckoviny  a typy dřeva  jednotlivých ovocných dru-
hů a pan majitel nás seznámil s celou bohatou historií  pa-
lírny a  neopomněl vysvětlit co je andělská daň.  Na závěr  
nás čekala ochutnávka  nebo-li degustace vybraných pro-
duktů, kde jsme zapojili  čichové i chuťové buňky.  Exkur-
ze se moc líbila.                                                                                           

  Dobře naladěni jsme vyjeli navštívit Muzeum historic-
kých kočárů v Čechách pod Kosířem. Pro 
unikátní sbírku cca 100 kočárů, saní   
a jejich doplňků vybudoval pan Václav 
Obr majitel a zakladatel muzea,  budovu, 
která vůbec nevypadá jako novostavba.  

Při stavbě  se  totiž  nechal inspirovat usedlostmi bohatých 
hanáckých sedláků. Ovšem to, co jsme uviděli  uvnitř  nám 
málem vyrazilo dech. Kromě nádherných  kočárů mezi 
kterými nechybí takové skvosty jako arcibiskupský, který 
účinkoval ve filmu o císařovně Sissi, nebo kočáry, které 
jezdily ve Formanově filmu Amadeus, jsou zde k vidění  
i různé sáně a spousta  doplňků  např. koňské postroje, 
kočárové lampy, livreje a další.  

Světovým unikátem je největší smuteční kočár na světě 
dlouhý neuvěřitelných 6,5 metrů, vysoký 3,5 metrů  a se 
soškou andělů na střeše přesahuje výšku 4 metrů. Kočáry 
pocházejí z Čech, Moravy i zahraničí, kde většinou ležely 
zapomenuty ve stodolách a na statcích.                                                                                  

Prohlídka byla velmi zajímavá s poutavým komentářem 
pana Obra, pověděl mnohé zajímavosti o kočárech, které 
bychom jinde neslyšeli. Všem, kteří se podílí na náročných 
opravách a řídí se příslovím „Dědictví otců  zachovej nám , 
Pane“  patří  velký obdiv. Jsou to vskutku  opravdoví  mi-
stři !  

Oblíbené místo má to kouzlo, že se na jeho návštěvu  
vždycky  moc těšíme a máme ho spojené s hezkými pocity 
a vzpomínkami. Takovým místem je pro nás Újezd  u Čer-
né Hory. Tam nás s úsměvem a  za pěkného  počasí   
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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 81/15/9/2021 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. 
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