
  

 

 

   

 
 
 
 
 

Otázka týdne 
Mám dotaz k rovnátkům – jak je to s jejich úhradou  
a komu jsou hrazena? 

Odpověď 
Od 1. 1. 2022 platí, že ortodontická péče je (v souladu  
s novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění) plně hrazena ze zdravotního pojištění jen u po-
jištěnců do dosažení 22 let věku. 

U pojištěnců starších 22 let jsou hrazeny z veřejného 
zdravotního pojištění ortodontické výkony a výrobky 
jen za předpokladu, že jde o pojištěnce s těžkými vada-
mi chrupu – rozštěpy rtu, čelisti a patra, s vrozenými cel-
kovými vadami a systémovým onemocněním s ortodontic-
kými projevy, mnohočetnou hypodoncií (6 a více chybějí-
cích zubů v jedné čelisti, nezapočítávají se třetí moláry).  

Pokud je zvolena léčba pomocí fixního ortodontického 
aparátu (tzv. pevná rovnátka), jsou zdravotními pojiš-
ťovnami hrazeny výkony související s poskytovanou or-
todontickou péčí u pojištěnců do dne dosažení 22 let, 
omezení věkem se netýká pojištěnců se závažnými one-
mocněními. Materiál fixního ortodontického aparátu 
(např. zámky, kroužky, intraorální oblouk) je nově hrazen 
pojištěncům se závažnými onemocněními, u ostatních 
pojištěnců je nezbytná spoluúčast pojištěnce na úhradě 
použitého materiálu. 

V případě, že je zvolena léčba pomocí snímacího orto-
dontického aparátu (snímací rovnátka), jsou z pro-
středků veřejného zdravotního pojištění hrazeny veš-
keré výkony související s poskytovanou ortodontickou 
péčí u pojištěnců do dne dosažení 22 let, omezení vě-
kem se netýká pojištěnců se závažnými onemocněními. 
Nově se výše úhrady samotných snímacích rovnátek 
(ortodontických výrobků,  které jsou zhotovovány v zub-
ních laboratořích) omezuje věkem 22 let. Toto omezení se 
však netýká pacientů se závažnými onemocněními, u kte-
rých je nadále plná úhrada bez omezení věkem. U ostat-
ních pojištěnců jsou ortodontické výrobky hrazeny 
částečně, tj. se spoluúčastí pojištěnce. V souvislosti 
s léčbou fixním a snímacím aparátem patří mezi výkony 
hrazené zdravotními pojišťovnami v souladu s výše uve-
deným mimo jiné: vstupní vyšetření včetně potřebných 
RTG snímků (rentgenu) či analýzy ortodontických mode-
lů, nasazení součástí fixního aparátu (zámky, kroužky, 
intraorální oblouk), kontroly léčby, sejmutí fixního apará-
tu aj. Výše úhrad jednotlivých výkonů se řídí platnou 
úhradovou vyhláškou vydávanou MZ ČR. 

Součástí novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdra-
votním pojištění, je i tzv. přechodné období, které trvá do 
31. prosince 2022. V praxi to znamená, že u rozléčených 
pacientů (tedy pojištěnců starších 22 let), jejichž léčba 
byla zahájena před 1. 1. 2022, je možno ještě i v roce 2022 
v léčbě pokračovat či léčbu dokončit za stejných podmí-
nek, za jakých byla zahájena.  

O možnostech léčby ortodontické vady a výši spolu-
účasti pacienta v daném konkrétním případě musí pa-
cienta informovat jeho stomatolog, a to ještě před zahá-
jením léčby. Pacient musí s navrženou variantou a stano-
venou cenou souhlasit. 

Viktorie Plívová 
tisková mluvčí VZP 
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Pozor na větu „Příjmy není nutné dokládat“. 
Můžete se okrást o peníze. 
VLADIMÍR KUTÁLEK 17. 2. 2022 

Autor: Shutterstock 

Nemusíte dokládat příjmy, dozvíte se od úřadu práce. 
Jenže terminologie úřadu a lidí je odlišná, podobně 
i u termínu „příjem“. Nedokládat příjmy je sice pohodl-
né řešení, ale můžete tak dostat méně peněz. 

Že příjmy za čtvrtletí nemusíte dokládat, jste se mohli do-
číst téměř před rokem na webu Úřadu práce. Předem vám 
vyzradím pointu článku. Pozor na to, že pod slovním spoje-
ním „Příjmy za 1. čtvrtletí 2021 není ÚP ČR nutné doklá-
dat“ úřad spolu se mnou chápe, že se nemusí dokládat pří-
jmy, a když se nedoloží, bude se vycházet z příjmů před-
chozích. 

Co když příjmy doložit chcete? 
Nicméně rozdíl je v chápání toho, co se stane, když pří-
jmy doložíte. J á osobně pod takovým textem vnímám, 
že příjmy se mohou doložit (nejlépe bez osobního kontak-
tu, datovkou), a když se doloží, tak se k nim přihlédne. 
Zjevně úřad pod tím myslí, že je doložit nemusíte, a když 
doložíte, bylo to zbytečné, stejně budou počítat dle příjmů 
z předchozího čtvrtletí. 

Pokud Úřad práce opět někdy vyhlásí, že „nebude nutné 
dokládat příjmy“, anebo na změnu vašich příjmů nebude 
brán zřetel, pojistěte se. Pokud posíláte jako každé čtvrtletí 
své příjmy, nezapomeňte pro jistotu ke standardním přílo-
hám dodat žádost např. v tomto jednoduchém znění: 

Žádám o ukončení dávky [doplňte název vaší dávky, dávek, 
např. „příspěvek na bydlení“] k poslednímu dni minulého 
kalendářního čtvrtletí a od prvního dne tohoto kalendářní-
ho čtvrtletí podávám novou žádost dnešním dnem. Viz pří-
lohy. 
Proč? Nebudete muset řešit, sledovat a reagovat na to, když 
se „odpustí“ dokládání příjmů. Zvláště v souvislosti s navy-
šováním záloh na energie by případné nezapočítání nových 
„příjmů“ (příjmů − náklady) mohlo být vás pro nevýhodné. 

Pokud žádáte papírově, musíte přidat další list papíru, na 
něm text, datum, jméno, podpis. V případě elektronické 
komunikace datovou schránkou stačí soubor s tímto tex-
tem, náležitosti automaticky zajistí systém datových schrá-
nek. 

Pokud vás zajímají i eskapády, které jsem s klientem zažil, 
nebo se chcete „pobavit“ či vzdělat čtením komunikace 
s úřady, čtěte dál. 

Příběh: Když na doložené příjmy není brán zřetel 
Za svého klienta na základě plné moci každé čtvrtletí trá-
vím čas kompletací podkladů od klienta a zasíláním vypl-
něných formulářů pro příspěvek na bydlení. Tak jsem uči-
nil i na začátku 2. čtvrtletí loňského roku a 2. dubna 
2021 dodal vyplněné formuláře za předchozí čtvrtletí. 

26. dubna 2021 přišla datovka s tímto textem (citováno  
a ztučněno dle originálu, v hranatých závorkách mé úpra-
vy): 

S účinností od 19. března 2021 (dnem vyhlášení) byl při-
jat zákon č. 136/2021 Sb., o některých dalších úpravách 
v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na 
péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně někte-
rých dalších zákonů[.] 

Zákon ruší pro 2. čtvrtletí roku 2021 povinnost dokládat 
rozhodné příjmy, náklady na bydlení a všechny další roz-
hodné skutečnosti pro přídavek na dítě, příspěvek na byd-
lení a zvýšení příspěvku na péči. 

Úřad práce ČR bude vycházet z údajů, které byly dolože-
ny pro nárok na výplatu a výši uvedených dávek k posled-
nímu dni 1. čtvrtletí roku 2021 (31. března 2021), tedy z 
rozhodných příjmů a nákladů na bydlení za 4. čtvrtletí 
2020. Nadále budou uvedené dávky vypláceny za měsíce 
duben, květen a červen 2021 v nezměněné výši.Pokud 
bude chtít klient zohlednit náklady na bydlení za 
1.čtvrtletí 2021, požádá o ukončení dávky 

Příspěvek na bydlení k 31.3.2021 a od 1.4.2021 si podá 
novou žádost, ke které doloží příjmy a uhrazené náklady 
za 1.čtvrtletí 2021 včetně vyúčtování, pokud již nebylo 
doloženo. 

Pokud budete chtít dle výše uvedeného postupovat, tak 
zašlete žádost o ukončení Příspěvku na bydlení pro 
[jméno a příjmení]. Vše ostatní je dodáno. 

Zaprvé, proč bych podával novou „žádost“ a rušil před-
chozí „žádost“? Proč se rovnou neakceptuje „žádost“, 
kterou jsem poslal 2. dubna? Odpověď jsem se dozvěděl 
nepřímo později. Opět terminologické nedorozumění. 

Každého čtvrt roku podáváte minimálně tři formuláře. 
Formuláře se jmenují 

 Doklad o výši čtvrtletního příjmu. 

 Doklad o výši nákladů na bydlení. 

 Žádost o příspěvek na bydlení. 

Nicméně úřad práce to nebere tak, že každého čtvrt roku 
podáváte žádost o příspěvek na bydlení. Tu dle jejich 
terminologie jste podali jen jednou, když jste jim úplně 
poprvé poslali tyto formuláře. Každé čtvrtletí už jen do-
dáváte údaje nebo těžko říct co, ale v každém případě to 
neberou jako žádost, kterou zmiňují v textu nahoře. 

Další terminologické nedorozumění spočívá v definici  
a významu věty Zákon ruší pro 2. čtvrtletí roku 2021 po-
vinnost dokládat rozhodné příjmy, náklady na bydlení  
a všechny další rozhodné skutečnosti pro přídavek na 
dítě, příspěvek na bydlení a zvýšení příspěvku na péči. 

V běžné mluvě to chápu, nemusím, ale můžu a bude pak 
dle toho postupováno. Dle definice úřadu volně překlá-
dám jako: nemusíte, tudíž vaše údaje si uložíme do data-
báze, ale vůbec na ně nebudeme brát zřetel. 
Takže jsem na jejich výzvu reagoval textem: 

Vážení, jen stručně. Byla zrušena povinnost doložit, což 
sami správně uvádíte. Nebyla zakázána možnost dodání 
příjmů (pokud se mýlím, doložte citací konkrétního para-
grafu konkrétního zákona). Očekávám bez zbytečné byro-
kracie pokračování v původní žádosti a aktualizaci výše 
příspěvku dle již dodaných podkladů. 

Jak reagovali? Nijak. Vůbec nijak. Posléze jsem se 
dozvěděl, že reakci „vzali na vědomí“, a to bylo vše. Žád-
ná odpověď, žádné odmítnutí, žádné upozornění z jejich 
strany, žádný pokus o řešení.  

https://www.mesec.cz/autori/vladimir-kutalek/
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/prijmy-za-1-ctvrtleti-2021-neni-up-cr-nutne-dokladat
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V případě, že je zvolena léčba pomocí snímacího ortodon-
tického aparátu (snímací rovnátka), jsou z veřejného zdra-
votního pojištění hrazeny veškeré výkony související  
s poskytovanou ortodontickou péčí u pojištěnců do dne 
dosažení 22 let, omezení věkem se netýká pojištěnců se 
závažnými onemocněními. 

Nově se výše úhrady samotných snímacích rovnátek 
(ortodontických výrobků, které jsou zhotovovány v zub-
ních laboratořích) omezuje věkem 22 let. Toto omezení se 
však netýká pacientů se závažnými onemocněními, u kte-
rých je nadále plná úhrada bez omezení věkem. U ostat-
ních pojištěnců jsou ortodontické výrobky hrazeny částeč-
ně, tj. se spoluúčastí pojištěnce. 

V souvislosti s léčbou fixním a snímacím aparátem patří 
mezi výkony hrazené zdravotními pojišťovnami v souladu 
s výše uvedeným mimo jiné: 

 vstupní vyšetření včetně potřebných RTG snímků 
(rentgenu) či analýzy ortodontických modelů, 

 nasazení součástí fixního aparátu (zámky, kroužky, 
intraorální oblouk), 

 kontroly léčby,  

 sejmutí fixního aparátu. 

Výše úhrad jednotlivých výkonů se řídí platnou úhradovou 
vyhláškou vydávanou ministerstvem zdravotnictví. 

Součástí novely je i přechodné období, které trvá do 31. 
prosince 2022. V praxi to znamená, že u rozléčených paci-
entů (tedy pojištěnců starších 22 let), jejichž léčba byla 
zahájena před 1. lednem 2022, je možno ještě i v roce 2022 
v léčbě pokračovat či léčbu dokončit za stejných podmí-
nek, za jakých byla zahájena. 

O možnostech léčby ortodontické vady a výši spoluúčasti 
pacienta v daném konkrétním případě musí pacienta infor-
movat jeho stomatolog, a to ještě před zahájením léčby. 
Pacient musí s navrženou variantou a stanovenou cenou 
souhlasit. 
Zdroj: https://www.penize.cz/zdravotnictvi/432668-nova-pravidla-pro-
rovnatka-kdy-je-proplati-pojistovna 

Jaká jsou úskalí závěti sepsané nikoliv vlastní 
rukou? A jaká je úloha svědka závěti? 
TOMÁŠ ZILVAR, 1. 3. 2022 

Autor: Shutterstock  
Jak se sestavuje závěť, která není psaná vlastní rukou? 
K čemu je dobrý svědek závěti? Co a jak prokazuje? 
Musí znát obsah závěti? Jaké problémy může způsobit? 
Může odvolat svědectví? Vysvětlíme na pikantním pří-
běhu neplatné závěti se zmanipulovanými svědky. 

Došlo k vleklému dědickému sporu. Neteř zemřelé paní by 
dědila, kdyby neexistovala závěť ve prospěch jednoho pá-
na. V řízení o pozůstalosti (při vyřizování dědictví)  

Takže komunikace pokračovala z mé strany až po vyplace-
ní dalšího příspěvku, který byl podezřele stejný jako minu-
le. 

Musíte podat novou žádost a ukončit starou 
Nicméně nebudu vás zatěžovat mnoha iteracemi komuni-
kace, ve kterých jsem velmi obtížně a pracně zjišťoval, 
v čem je vlastně problém. Klientovi jsem nakonec stihl 
poslat ukončení „žádosti“ a podání nové „žádosti“ dle vzo-
ru výše, takže nakonec zvýšené výdaje byly zohledněny  
a klient dostal o něco málo vyšší příspěvek na bydlení. 

Na mě už je těch předefinovaných pojmů (příjem, není 
třeba dokládat, žádost) nějak moc. Pokud někdy bude opět 
vydán zákon v podobném duchu, dejte si pozor na formula-
ci „Příjmy není nutné dokládat“, protože bych ji přeložil 
z úředničiny do řeči obyčejných lidí něco ve stylu: „Příjmy 
je zbytečné dokládat, pokud nebudete postupovat dle pří-
davné speciální byrokracie“, ale to nezní tak dobře pro 
PR… Nebo rovnou se čtvrtletním dokládáním údajů posí-
lejte žádost ve znění výše. 
Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/pozor-na-vetu-prijmy-neni-
nutne-dokladat-muzete-se-okrast-o-penize/?
utm_source=newsletter-html-
w&utm_medium=text&utm_campaign=2022-02-20 

Nová pravidla pro rovnátka. Kdy je proplatí 
pojišťovna? 
redakce Peníze.CZ  | 3. 3. 2022  

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění letos při-
nesla změnu týkající se úhrady rovnátek. Podrobnosti popi-
suje Viktorie Plívová, mluvčí Všeobecné zdravotní pojiš-
ťovny (VZP). 

Zdroj: Shutterstock 

Od 1. ledna 2022 je ortodontická péče plně hrazena 
ze zdravotního pojištění jen u pojištěnců do dosažení 22 let 
věku. Změnu přinesla novela zákona č. 48/1997 Sb. o ve-
řejném zdravotním pojištění. 

U pojištěnců starších 22 let jsou hrazeny z veřejného zdra-
votního pojištění ortodontické výkony a výrobky jen za 
předpokladu, že jde o pojištěnce s těžkými vadami chrupu 
– rozštěpy rtu, čelisti a patra, s vrozenými celkovými vada-
mi a systémovým onemocněním s ortodontickými projevy, 
mnohočetnou hypodoncií (šest a více chybějících zubů  
v jedné čelisti, nezapočítávají se třetí moláry). 

Pokud je zvolena léčba pomocí fixního ortodontického 
aparátu (takzvaná pevná rovnátka), jsou zdravotními pojiš-
ťovnami hrazeny výkony související s poskytovanou orto-
dontickou péčí u pojištěnců do dne dosažení 22 let. Ome-
zení věkem se netýká pojištěnců se závažnými onemocně-
ními. 

Materiál fixního ortodontického aparátu (například zámky, 
kroužky, intraorální oblouk) je nově hrazen pojištěncům se 
závažnými onemocněními, u ostatních pojištěnců je ne-
zbytná spoluúčast pojištěnce na úhradě použitého materiá-
lu. 

https://www.penize.cz/zdravotnictvi/432668-nova-pravidla-pro-rovnatka-kdy-je-proplati-pojistovna
https://www.penize.cz/zdravotnictvi/432668-nova-pravidla-pro-rovnatka-kdy-je-proplati-pojistovna
https://www.mesec.cz/autori/tomas-zilvar/
https://www.penize.cz/clanky/autor/2289865-redakce-penize-cz
https://www.penize.cz/zdravotni-pojisteni
https://zakony.penize.cz/48-1997-sb-zakon-o-verejnem-zdravotnim-pojisteni-a-o-zmene-a-doplneni-nekterych-souvisejicich-zakonu
https://zakony.penize.cz/48-1997-sb-zakon-o-verejnem-zdravotnim-pojisteni-a-o-zmene-a-doplneni-nekterych-souvisejicich-zakonu
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odkázal dědický soud neteř na to, aby podala žalobu na 
určení, protože ona se cítila být oprávněnou dědičkou. 
Nesouhlasila, aby dědictví získal onen pán, podle závěti 
jediný dědic. Ten pochopitelně uznal závěť za pravou. 

Neteř musela žalobu podat proto, aby popřela pravost 
závěti. A právě „kdyby závěti nebylo, nebo byla-li by 
neplatná, byla by povolána jako dědička ze zákona ve 
třetí dědické skupině“ ona.  

Zašmodrchaný příběh s překvapivým rozuzlením 
Ve sporu mělo být především posouzeno, zda zdravotní 
stav zemřelé zůstavitelky, tedy paní, o jejíž závěť šlo, 
vůbec umožňoval pořídit závěť. Neteř se domnívala, že 
její teta v době podpisu závěti vzhledem ke svému zdra-
votnímu stavu a psychickému ovlivnění ze strany třetích 
osob nebyla způsobilá k právním úkonům, případně 
v době podpisu závěti trpěla duševní poruchou. Kvůli té 
by byla nezpůsobilá k právním úkonům, případně by 
vůbec nebyla schopná závěť podepsat, anebo ji činila 
podpisu závěti neschopnou. Jenže nakonec rozhodovalo 
úplně něco jiného. 

Jak má být vytvořena závěť, když už ji zůstavitel 
nedokáže napsat vlastní rukou 
Šlo o závěť sepsanou nikoliv vlastní rukou – tzv. allo-
grafní závěť. Stará paní text závěti sepsané na počítači  
a následně vytištěné nesepsala, pouze jej podepsala,  
a k tomu byly připojeny podpisy dvou svědků, jak zákon 
vyžaduje. Současné § 1534 občanského zákoníku říká, 
že „závěť, kterou zůstavitel nenapsal vlastní rukou, musí 
vlastní rukou podepsat a před dvěma svědky současně 
přítomnými výslovně prohlásit, že listina obsahuje jeho 
poslední vůli“. 

Svědek se podepíše na listinu obsahující závěť; 
k podpisu zpravidla připojí doložku poukazující na jeho 
vlastnost jako svědka a údaje, podle nichž ho lze zjis-
tit. (§ 1539 odst. 1 věty druhé o. z) 

Platnost závěti byla s ohledem na dobu jejího pořízení 
posuzována ještě podle zrušeného občanského zákoní-
ku (§ 476b obč. zák.), ale pravidla byla v podstatě stejná: 
Závěť, kterou nenapsal zůstavitel vlastní rukou, musí 
vlastní rukou podepsat a před dvěma svědky současně 
přítomnými výslovně projevit, že listina obsahuje jeho 
poslední vůli. Svědci se musí na závěť podepsat. 

Jak a proč soudy měnily svá rozhodnutí 
Nejprve soud prvního stupně rozhodl ve prospěch neteře, 
ale jeho rozhodnutí zrušil odvolací soud. Napodruhé 
soud prvního stupně už žalované nevyhověl a její žalobu 
zamítl, takže dědicem měl být skutečně onen pán dědící 
ze závěti. Neteř neprokázala, že závěť je neplatná.  

Soud dále konstatoval, že ze srovnání obsahu výpovědí 
svědkyň, které učinily opakovaně v rámci přípravného 
řízení a pak při hlavním líčení v trestní věci (jak vidno, 
věc řešily i orgány činné v trestním řízení), vyplývá zá-
věr, že připravený text závěti podepsaly na žádost ze-
mřelé paní (zůstavitelky), když u ní byly na návštěvě. 
Obsahem závěti bylo, že vše odkazuje žalovanému. 

Jenže odvolací soud změnil rozsudek soudu prvního 
stupně tak, že nakonec určil neteř jako jedinou dědič-
ku. Proč? 

Podpis byl pravý, paní byla způsobilá rozhodovat 
o svém majetku, jenže nebyla dodržena procedura 
pro závěť 
Soud zhodnotil, že se jedná s vysokou pravděpodobností 
o pravý podpis zůstavitelky, o čemž svědčí znalecký 
posudek z oboru písmoznalectví zpracovaný soudní 
znalkyní. O skutečnosti, že nejsou známy žádné údaje,  

které by zakládaly podezření na významné snížení schopnos-
ti zůstavitelky porozumět právním úkonům, svědčí znalecký 
posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, zpraco-
vaný soudní (jinou, další) znalkyní. 

Psychický a rozpoznávací problém soud neshledal nakonec 
u zůstavitelky, ale spíše u jedné ze svědkyň. Soud zopakoval 
výslech této svědkyně, která po opakovaném, důrazném  
a srozumitelném poučení odvolacího soudu trvala na tom, že 
se podepsala „bez přítomnosti a projevu vůle zůstavitelky“. 
Původní nepravdivou výpověď odůvodnila tím, že „po smrti 
zůstavitelky jí bylo žalovaným řečeno, že pokud svědectví 
o závěti již jednou podepsala, nemůže to změnit, nyní však 
celá věc trvá několik let a chtěla by ji uvést na pravou míru“. 

Navíc i druhá svědkyně zpochybnila svou původní svědec-
kou výpověď dopisy adresovanými soudu prvního stupně 
i soudu odvolacímu a i ona vyloučila, že by k podpisu před-
mětné listiny došlo za přítomnosti zůstavitelky. Nadto dopl-
nila, že „na sklonku života chce ulehčit svému svědomí“  
a lékařskými zprávami doložila, že její opakovaný výslech je 
ze zdravotních důvodů zcela nežádoucí. Paní měla nejspíš 
všeho už dost, nebo se bála postihu za předchozí lživou vý-
pověď. 

Po zvážení všech provedených důkazů a skutečností dospěl 
soud k závěru, že nelze uzavřít, že „byly prokázány okolnosti 
pořízení allografní závěti zůstavitelkou bez jakýchkoliv po-
chybností“. 

Věc se dostala na základě dovolání závětního dědice 
k Nejvyššímu soudu. Ale ten dovolání zamítl. Závěť neplatí. 
Dědičkou ze zákona je neteř. 

Jak to pán, který chtěl dědit, a zmanipulované svědkyně 
všechno jenom zkomplikovali 
Nejvyšší soud popsal to, co se stalo, takto: Zůstavitelka závě-
ti byla svobodná a bezdětná a v roce 2012 pořídila za 
(údajné) přítomnosti dvou svědkyň allografní závěť, kterou 
dědicem veškerého svého majetku ustanovila jistého pana 
V.  

K závěti bylo připojeno „svědectví o učiněné závěti“, podle 
nějž dvě svědkyně potvrdily svým podpisem, že zůstavitelka 
„před nimi současně přítomnými svědky níže uvedenou zá-
věť dnes vlastní rukou podepsala a výslovně projevila, že 
listina závěti obsahuje její poslední vůli“.  

Ve sporném řízení o určení dědického práva po zůstavitelce 
však svědkyně pořízení závěti zásadně změnila svou výpo-
věď s tím, aby „to uvedla na pravou míru“, že „už to nechce 
dále řešit“. Vypověděla, že „když tu listinu podepisovala, tak 
tam byla sama a podepsala ji, protože to po ní chtěl pan V“. 
A že „to neřešila, bylo jí řečeno, že je to formalita“ a že 
„paní M. (zůstavitelka) byla ve vlastním pokoji“. 

Výmluvy, nebo svědomí? To je jedno. Procedura nebyla 
dodržena 
V prvním dopise adresovaném svědkyní soudkyni soudu 
prvního stupně, u kterého nechala i ověřit svůj podpis, vyplý-
vá, že ji „pan V. předem několikrát navštívil a říkal jí, co má 
vypovídat“.  

Ve druhém dopisu, rovněž s ověřeným podpisem této svěd-
kyně, adresovaném soudkyni odvolacího soudu se pak uvádí, 
že se „opakovaně omlouvá z její neúčasti na soudním jedná-
ní“, že „její zdravotní stav se bohužel nezměnil, naopak, není 
schopná pro závažné zdravotní potíže někam chodit a jez-
dit“.  

Dále uvádí, že se „omlouvá všem, kterým svou původní vý-
povědí způsobila vážné potíže, a to zároveň i sobě“, že 
„uvěřila panu V., který jí opakovaně tvrdil, že jde jen 
o formalitu“. Údajně nechápala důležitost svého jednání a se 
závětí nikdy nepřišla do styku, se soudem a policií nemá  

https://www.mesec.cz/zakony/obcansky-zakonik-2014/uplne/#f4583806
https://www.mesec.cz/zakony/obcansky-zakonik-2013/uplne/#f2699262
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žádné zkušenosti, ani s tím, jak má vypadat závěť, přičemž 
ji pan V. neustále kontaktoval a zastrašoval tvrzením, že 
když řekne, jak to ve skutečnosti bylo, bude mít velké pro-
blémy s policií.  

Přitom se svědkyně ještě velmi podobně vyjádřila při před-
chozím osobním jednání přímo před soudem.  

Co říká o nevlastnoruční závěti zákon a soudní výklad 
Nejvyšší soud připomenul ve svém rozsudku (spis. 
zn. 24 Cdo 1940/2021, ze dne 13. 10. 2021), že allografní 
závěť podle ust. § 476b obč. zák. zůstavitel nenapsal vlast-
ní rukou a jen ji vlastnoručně podepsal a že taková listina 
sama o sobě není – na rozdíl od holografní (vlastnoruční) 
závěti – spolehlivým dokladem toho, že skutečně obsahuje 
poslední vůli zůstavitele.  

Zákon u ní požaduje (pod sankcí neplatnosti právního úko-
nu), aby zůstavitel před dvěma svědky současně přítomný-
mi výslovně projevil, že listina obsahuje jeho poslední vůli, 
a aby se svědci na závěť podepsali. 

Povolání svědků závěti slouží k tomu, aby: 

 tyto osoby mohly potvrdit, že jde o zůstavitelovu 
pravou závěť v případě, objeví-li se po smrti zůsta-
vitele pochybnosti,  

 zda se skutečně jedná o jeho poslední vůli, tedy – 
řečeno jinak – aby tím bylo věrohodným způsobem 
osvědčeno, že závěť vskutku obsahuje poslední vůli 
zůstavitele,  

 v případě pozdějších pochybností o původnosti zá-
věti mohli stvrdit, k čemu v jejich přítomnosti ze 
strany zůstavitele došlo,  

 nevyžaduje se, aby byli seznámeni s obsahem závě-
ti. Musí se však pod text závěti na listinu vlastno-
ručně podepsat.  

 tito svědci mají v případě sporu o platnost závěti 
dosvědčit, že závěť je pořízená zůstavitelem a že 
zůstavitel věděl, že v listině, kterou podepisuje, je 
obsažena jeho poslední vůle. 

Kdy nevlastnoruční závěť neplatí 
Allografní závěť (sepsaná podle § 476b obč. zák.) je pak 
neplatná vždy, bude-li vyvráceno řádné svědectví osob, 
jejichž podpisy byly uvedeny na závěti, bezpochyby tedy 
i v takovém případě, kdy je předchozí svědectví pořízení 
závěti „odvoláno“ samotnými svědky.  

Jinými slovy, nemohou-li svědci dostát své svědecké roli, 
nelze mít ani za to, že bylo věrohodným způsobem osvěd-
čeno, že závěť skutečně obsahuje poslední vůli zůstavitele. 
Na těchto závěrech nemá Nejvyšší soud, jak uvádí ve svém 
rozsudku (spis. zn. 24 Cdo 1940/2021, ze dne 13. 10. 
2021), důvod cokoliv měnit ani v poměrech současné práv-
ní úpravy (srov. ust. § 1534 o. z.). 

Vypadá to tedy, že závětní dědic, když to řekneme mírně, 
se svědkyněmi manipuloval, možná využíval jejich nein-
formovanosti, neznalosti, třeba i strachu. 
Nebyla dodržena řádná procedura pro sepsání závěti. 
I když je právní úprava jednoduchá a srozumitelná a nekla-
de v praxi příliš velké nároky na lidi, je to v praxi složité. 
Ohledně závěti pochopitelně ten, o jehož závěť jde, už ne-
může soudu v případě problémů a sporů soudu nic objasnit. 
Musí být dodržena hlavně forma – procedura. Jenomže 
dodržení procedury lze, jak vidno, i předstírat.  

Na druhou stranu si dovedeme představit i situaci, kdy sice 
byla procedura dodržena, ale svědek nebo svědci se třeba 
chtějí závětnímu dědici mstít, a tak dodržení procedury 
naopak zpochybní. Jistě, má to i trestněprávní rizika (to 
vidíme i v popisovaném případě), ale v životě se dějí  

všelijaké věci, a hlavně když jde o majetek, peníze, uraže-
nou čest, ješitnost apod.  

Kolik už závětí bylo shledáno neplatnými a také zfalšova-
nými? I když sepsání závěti je jednoduché, asi lze doporu-
čit, není-li možno sepsat závěť vlastnoruční, požádat o její 
sestavení notáře. 
Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/jaka-jsou-uskali-zaveti-
sepsane-nikoliv-vlastni-rukou-a-jaka-je-uloha-svedka-zaveti/?
utm_source=newsletter-html-
w&utm_medium=text&utm_campaign=2022-03-06 

Chráněný účet jako ochrana financí před 
exekutory, jak ho založit? 
03.03.2022 | Veronika Němcová, Finance.cz 

Ocitli jste se v dluhové pasti a potřebujete své finance na 
bankovním účtu ochránit před zásahem exekutora? Založ-
te si chráněný účet, na který se vám nikdo jiný nedostane. 
Nakládat se svým bankovním účtem je v případě dluhů 
leckdy nemožné. Exekutoři mají totiž nárok dlužníkův 
účet postihnout exekucí a zabránit tak přístupu majitele ke 
svému účtu. Tato ne příliš morální praktika podnítila změ-
nu občanského soudního řádu a tím vznikl tzv. chráněný 
účet, který má lépe ochránit nezabavitelné finance dluž-
níka. 

 
Zdroj: Shutterstock 

Co je to chráněný účet? 
Novela zákona o chráněném účtu nabyla účinnosti 1. 7. 
2022 a od tohoto data nabízí banky v České republi-
ce možnost založení chráněného účtu. Každý, komu 
byl minimálně jeden běžný účet obstaven exekuto-
rem, má pak právo požádat svoji banku o založení 
chráněného účtu. Tímto účtem pak může dlužník dis-
ponovat běžně jako s klasickým. Peněžní prostředky, kte-
rými na tomto účtu disponuje, nejsou postihnutelné exe-
kucí. Na tento účet jsou však posílány pouze takové 
příjmy, které patří do kategorie tzv. chráněných příjmů. 

Účel chráněného účtu 
Chráněný účet má pomoci především lidem, na které je 
vedeno více exekucí. Dlužníkovi musí ze zákona zů-
stat částka nezabavitelného minima. V praxi to tak ale 
často neplatí. 
První exekutor se většinou vrhne na vymáhání pohledávky 
pomocí srážek ze mzdy dlužníka. 
Další nařízená exekuce může po-
stihnout i bankovní účet dlužníka  
a ten tak může přijít i o svoji částku 
nezabavitelného minima. A právě 
proti těmto případům má dlužníkům chráněný účet pomo-
ci. 

Nezabavitelná částka při exekuci od roku 2022 
Dlužníkovi umožňuje zákon nárok na nezabavitelné mě-
síční minimum. Jde o částku, která musí dlužníkovi zůstat 
nezabavena.  

https://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/897AE8B1ACBF59D2C12587CC001D2D27?openDocument&Highlight=0,null,
https://www.mesec.cz/zakony/obcansky-zakonik-2014/uplne/#f4583792
https://www.finance.cz/autori/veronika-nemcova/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99
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 nemocenská, 

 peněžitá pomoc v mateřství, 

 důchody, 

 stipendia, 

 podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci  
a kompenzace,  

 odstupné. 
Zdroj: https://www.finance.cz/540981-chraneny-ucet/ 

Školkovné je zase vyšší.  
Jak si říct o slevu na dani. 
Petr Kučera, 8. 3. 2022 
Kdo může využít daňovou slevu za umístění dítěte zvanou 
školkovné? Kolik je její limit a jak funguje?  
Tady je podrobný přehled. 

Zdroj: Shutterstock 
Daňová sleva za umístění dítěte – zkráceně zva-
ná školkovné – vám umožňuje snížit si daň o výdaje, které 
jste prokazatelně vynaložili za mateřskou školu nebo ob-
dobné zařízení péče o děti předškolního věku. 

Kolik je školkovné v roce 2021 a 2022 
Maximální výše této roční slevy odpovídá měsíč-
ní minimální mzdě pro daný rok (za který si slevu odečítá-
te). Pro příjmy za rok 2021 tedy stoupla na 15 200 Kč, pro 
příjmy za rok 2022 to bude 16 200 Kč. 

Zmíněné hodnoty jsou stropem, ne paušálem. Z daní si 
proto můžete odečíst vždycky jenom skutečné výdaje. Je-
jich výši vám potvrdí provozovatel školky. 

I kdyby skutečné výdaje byly vyšší, z daní se dají (formou 
školkovného) odečíst maximálně do zmíněného limitu: 
tedy 15 200 Kč z příjmů za rok 2021 (a 16 200 Kč z příjmů 
za rok 2022). 

Limit se posuzuje pro každé dítě zvlášť. Rodina s dvěma 
dětmi ve školce si tedy může z daně z příjmů za rok 2021 
odečíst až 30 400 Kč (dvakrát 15 200 Kč), za rok 2022 pak 
až 32 400 Kč (dvakrát 16 200 Kč). Když někdo má tři děti 
ve školce, může využít v součtu až trojnásobný limit. 

Kdo může využít školkovné 
Školkovné si ve vztahu ke konkrétnímu dítěti může odečíst 
vždy jenom jeden z rodičů. Na stejné dítě si ji tedy nemo-
hou uplatnit oba současně nebo si ji rozdělit na dvě části. 

Nic však nebrání tomu, aby si jeden z rodičů odečetl škol-
kovné na jedno dítě, zatím-
co druhý rodič si ho odečte 
na druhé dítě – toto řešení 
je i výhodnější, pokud by si 
jeden rodič neměl další 
slevu z čeho odečíst. 

Podmínkou je, že jde  
o takzvané vyživované dítě, které s „poplatníkem“ žije ve 
společně hospodařící domácnosti. 

Od 1. 1. 2022 se zvýšila nezabavitelná částka při exe-
kuci na 8006,25 Kč, dále pak dlužníkovi př íslu-
ší navýšení nezabavitelné částky o 2 668,75 Kč za 
všechny vyživované osoby, tedy děti a manželku/la. 
Do této nezabavitelné částky spadají jak mzdy z výkonu 
pracovní činnosti, tak většina příjmů z jednorázových 
sociálních dávek. 

Jak založit chráněný účet? 
Pokud dojde k situaci, že je vůči fyzické osobě vedeno 
exekuční řízení, je potřeba mít na paměti nárok na zalo-
žení chráněného účtu. Hlavní podmínkou pro zřízení 
chráněného účtu, je minimálně jeden dlužníkův obsta-
vený běžný účet exekutorem. 

Dlužník musí požádat všechny fyzické a právnické oso-
by, které mu vyplácejí chráněný příjem, o potvrzení 
k chráněnému účtu. V tomto formuláři plátci potvrdí, 
že posílají dlužníkovi finanční prostředky, které spa-
dají do kategorie chráněného příjmu. Dlužník násled-
ně potvrzení doručí vykonavateli exekuce. Vykonava-
tel exekuce (soud, exekutor) pak informuje banku  
o všech chráněných příjmech a jejich identifikátorech. 
Banku, kterou informoval vykonavatel exekuce o plát-
cích chráněného příjmu dlužníka, je povinna na žádost 
dlužníka uzavřít smlouvu o chráněném účtu. 

Tento účet musí daná banka zřídit ze zákona do 5 pra-
covních dnů od podání žádosti dlužníka. Chráněný 
účet může mít dlužník pouze jeden a za poskytnutí této 
služby nenáleží bance žádný poplatek. 

V den založení chráněného účtu musí banka oznámit 
tuto skutečnost všem soudům, které nařídili výkon 
plnění vymáhaných pohledávek. Povinnost infor mo-
vat soud má i tehdy, když o dlužníkovi zjistí, že vede 
více než jeden chráněný účet, oznámení musí učinit do  
7 dní od doby, co tento fakt banka zjistí. Poté soud 
rozhodne, který z těchto účtů zůstane chráněným. 

Jak probíhá převod peněz na chráněný účet? 
Den poté, co banka zřídí klientovi chráněný účet, musí 
převést z dlužníkova obstaveného účtu částku ve vý-
ši trojnásobku životního minima na chráněný účet. 

Plátci chráněných příjmů zasílají tyto peněžní prostředky 
na konkrétně zvolený obstavený bankovní účet dlužní-
ka. Banka následně tyto přijaté chráněné příjmy zasí-
lá z obstaveného účtu (postihnutého exekucí) na dluž-
níkův zřízený chráněný účet. V případě, že má dlužník 
více obstavených účtů, požádá konkrétní instituci 
(zaměstnavatele, ČSSZ...) o vyplácení chráněných pří-
jmů pouze na jeden obstavený účet. 

Co je to chráněný příjem? 
Co vše spadá do chráněného příjmu? 

 Pojistná plnění, mají-li být použita k novému vybu-
dování nebo k opravě budovy, 

 peněžité dávky sociální péče, 

 dávky pomoci v hmotné nouzi, 

 náhradní výživné pro nezaopatřené dítě, 

 daňový bonus, 

 dávky státní sociální podpory příspěvek na bydlení, 

 příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd 
způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, 

 příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu, 

 pohledávky autorské odměny, 

 náhrada mzdy nebo platu, 
 

https://www.penize.cz/clanky/autor/70003558-petr-kucera
https://www.penize.cz/tema/skolkovne
https://www.penize.cz/tema/minimalni-mzda
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/tiskopis-potvrzeni-k-chranenemu-uctu-vcetne-pouceni_11391.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/tiskopis-potvrzeni-k-chranenemu-uctu-vcetne-pouceni_11391.pdf
https://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/kalkulacka-zivotniho-minima/
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zákona o daních z příjmů. Na druhou stranu skutečné 
náklady nejsou omezené stropem. 

Školkovné nemůže využít ani podnikatel, který se dob-
rovolně přihlásil do systému paušální daně (jednotného 
měsíčního odvodu bez podávání daňového přiznání). 

Školkovné, sleva na dítě a daňový bonus 
Daňová sleva za umístění dítěte – školkovné – nijak 
nevylučuje ani neomezuje využití dalších daňových 
slev, především slevy na dítě (daňového zvýhodnění na 
vyživované dítě). 

Podrobnosti o slevě na dítě, daňovém bonusu a dalších 
úlevách najdete v našem přehledu daňových slev. 
Zdroj: https://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-
osob/432490-skolkovne-sleva-na-dani-a-limit-kdo-ho-muze-
uplatnit 

Daňová vratka penzistů za rok 2021  
v příkladech. 
22.02.2022 | Petr Gola, Finance.cz 
I starobní důchodci mohou po podaném daňovém 
přiznání za rok 2021 obdržet daňovou vratku. Podí-
vejme se na čtyři vybrané praktické příklady.  

V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení oh-
ledně příjmu a výdělečné činnosti. Řada penzistů tedy 
současně pobírá státní důchod a pracuje či podniká. 
V praxi tak dochází k situacím, kdy starobní důchodci 
mají nárok na vratku daně.  

Zdroj: Shutterstock 

Příklad 1) Vyšší zaplacené zálohy při podnikání 
Pan Jakub je ve starobním důchodu již déle než čtyři 
roky, a přitom stále podniká, př ičemž se mu 
v podnikání daří. Na měsíčních zálohách zaplatil pan 
Jakub na dani z příjmu fyzických osob částku 44 000 
Kč. Hrubý zisk (tj. př íjem ponížený o související vý-
daje) za rok 2021 má však pan Jakub ve výši 370 000 
Kč. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob uplatňuje 
pana Jakub pouze slevu na poplatníka ve výši 27 840 
Kč. Na slevu na poplatníka v částce 27 840 Kč mají 
nárok všichni daňoví poplatníci, tedy i výdělečně činní 
starobní důchodci.  

Roční daňová povinnost pana Jakuba činí tedy 27 660 
Kč (370 000 Kč x 15 % – sleva na poplatníka ve výši 
27 840 Kč). Po odevzdání daňového přiznání obdrží pan 
Jakub daňovou vratku ve výši 16 340 Kč. Důvodem 
obdržené vratky je zaplacení vyšších měsíčních záloh, 
než činí roční daňová povinnost. V minulých letech se 
panu Jakobovi v podnikání dařilo více než v roce 2021, 
proto platil měsíční zálohy v takové výši. 

Příklad 2) Odchod do důchodu během roku  
Pan Otakar je od září 2021 v řádném starobním důcho-
du a již nemá kromě státního důchodu žádný jiný 
příjem. 

Oproti daňovému zvýhodnění na vyživované dítě („slevě  
na dítě“) však školkovné nemohou využít prarodiče na 
vnuka či vnučku – s výjimkou péče nahrazující péči rodi-
čů. 

Co se dá odečíst jako školkovné 
„Výdaj vynaložený za umístění dítěte“ můžeme přirovnat 
ke školnému. Nelze do něj zahrnout třeba stravování, 
zvlášť placené kroužky nebo dopravu do školky. Neode-
čtete si ani jednorázové hlídání dítěte – ať už u vás doma, 
nebo třeba v placeném koutku obchodního centra. 

Předškolním zařízením se pro účely daně z příjmů rozumí: 

 mateřská škola podle školského zákona nebo ob-
dobné zařízení v zahraničí, 

 zařízení služby péče o dítě v dětské skupině podle 
zákona upravujícího poskytování služby péče o dítě 
v dětské skupině nebo obdobné zařízení v zahraničí, 

 zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná 
na základě živnostenského oprávnění, pokud cha-
rakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí 
poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské 
skupině podle zákona upravujícího poskytování 
služby péče o dítě v dětské skupině, nebo mateř-
skou školou podle školského zákona. 

Jak uplatnit školkovné 
Školkovné se uplatňuje vždy za celý kalendářní rok bez 
ohledu na to, kolika měsíců se týká. Není tedy podmínkou, 
aby dítě chodilo do školky (nebo podobného zařízení) po 
celý školní rok. Využít ho můžete i za dítě, které do školky 
nastoupilo teprve v září, nebo naopak za předškoláka, kte-
rý ji v červnu opustil (a od září navštěvuje základní školu). 
Limit roční slevy se ani v takovém případě nijak nekrátí. 

Jde skutečně o slevu na dani – příslušná částka se tedy 
odečítá přímo z (původně vypočtené) daně, ne pouze ze 
základu daně. Daň za loňský rok si tedy lze snížit až o 15 
200 korun – nikoliv jen o 15 procent z této částky, jak by 
to bylo u odčitatelné položky od daňového základu. 

Pokud byla daňová povinnost rodiče nižší než nárok na 
slevu, nevyužije slevu celou. Nefunguje totiž jako daňový 
bonus i do minusu. To je rozdíl oproti slevě na dítě, kdy 
lze nevyužitou část slevy dostat „navíc“ od státu právě 
formou bonusu. 

Na rozdíl od základní daňové slevy na poplatníka nebo 
slevy na dítě nelze školkovné uplatňovat průběžně během 
roku (v měsíční výplatě zaměstnanců, resp. záloze na daň), 
ale vždy až zpětně za kalendářní rok. Ke slovu tedy přichá-
zí v prvních měsících následujícího roku. 

Školkovné – zaměstnanec a roční zúčtování daně 
Zaměstnanci, kteří mohou a chtějí využít roční zúčtovaní 
daně prostřednictvím zaměstnavatele, musí přinést potvr-
zení ze školky nejpozději do poloviny února. Daňový pře-
platek pak mají dostat nejpozději ve mzdě za březen, tedy 
vyplácené v průběhu dubna. 

Zaměstnanci, kteří nemohou využít roční zúčtovaní da-
ně nebo nestihli včas dodat podklady, mají šanci využít 
slevu v daňovém přiznání. 

Školkovné – OSVČ a daňové přiznání 
Živnostníci a další podnikatelé (OSVČ) mohou využít 
školkovné v daňovém přiznání, a to nezávisle na tom, zda 
uplatňují skutečné výdaje, nebo takzvaný výdajový pau-
šál jako procento z příjmů. 

Školkovné však nemůže využít ten, kdo si výdaje za škol-
ku nebo obdobné předškolní zařízení uplatní ve svých sku-
tečných nákladech – tedy ve výdajích vynaložených na  

https://zakony.penize.cz/586-1992-sb-zakon-o-danich-z-prijmu#par_24
https://zakony.penize.cz/586-1992-sb-zakon-o-danich-z-prijmu#par_24
https://www.penize.cz/tema/pausalni-dan
https://www.penize.cz/tema/danove-ulevy
https://www.penize.cz/tema/danove-ulevy
https://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/432219-danove-slevy-2022-pro-priznani-za-rok-2021-prehled-slev-na-dani
https://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/432490-skolkovne-sleva-na-dani-a-limit-kdo-ho-muze-uplatnit
https://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/432490-skolkovne-sleva-na-dani-a-limit-kdo-ho-muze-uplatnit
https://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/432490-skolkovne-sleva-na-dani-a-limit-kdo-ho-muze-uplatnit
https://www.finance.cz/autori/petr-gola/
https://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/kalkulator-duchodoveho-veku/
https://www.google.com/search?q=sleva+na+poplatn%C3%ADka+2021&oq=sleva+na+&aqs=chrome.1.69i57j0i131i433i512l3j0i512j69i60l3.2991j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=sleva+na+poplatn%C3%ADka+2021&oq=sleva+na+&aqs=chrome.1.69i57j0i131i433i512l3j0i512j69i60l3.2991j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/kalkulator-starobniho-duchodu/
https://www.penize.cz/tema/sleva-na-dite
https://www.penize.cz/dan-z-prijmu
https://www.penize.cz/tema/sleva-na-dani
https://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/431892-jak-si-snizit-dane-odcitatelne-polozky-a-nezdanitelne-casti-zakladu
https://www.penize.cz/tema/danovy-bonus
https://www.penize.cz/tema/danovy-bonus
https://www.penize.cz/tema/sleva-na-poplatnika
https://www.penize.cz/tema/danova-sleva-na-dite
https://www.penize.cz/mzda-a-plat/431956-rocni-zuctovani-dani-a-danovy-preplatek-co-lze-uplatnit
https://www.penize.cz/mzda-a-plat/431956-rocni-zuctovani-dani-a-danovy-preplatek-co-lze-uplatnit
https://www.penize.cz/tema/danovy-preplatek
https://www.penize.cz/tema/danovy-preplatek
https://www.penize.cz/tema/rocni-zuctovani-dane
https://www.penize.cz/tema/rocni-zuctovani-dane
https://www.penize.cz/dan-z-prijmu/danove-priznani-online
https://www.penize.cz/tema/danove-priznani
https://www.penize.cz/tema/vydajove-pausaly
https://www.penize.cz/tema/vydajove-pausaly
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První tři měsíce roku 2021 pracoval pan Otakar pro dva 
zaměstnavatele současně, proto má povinnost podat za rok 
2021 daňové přiznání. Na daňových zálohách zaplatil pan 
Otakar celkem 29 440 Kč. Př i výpočtu čisté mzdy uplat-
ňoval v měsících lednu až srpnu slevu na poplatníka vždy 
v měsíční výši 2 320 Kč, a to u hlavního zaměstnavatele.  

V každém měsíci je možné uplatnit slevu na poplatníka 
pouze jednou. V daňovém přiznání za rok 2021 uplatní pan 
Otakar slevu na poplatníka v plné výši 27 840 Kč, přestože 
čtyři měsíce neměl žádný zdanitelný příjem. Vzhledem 
k tomu, že během roku 2021 vyčerpal slevu na poplatníka 
v souhrnné výši 18 560 Kč (2 320 Kč x 8 měsíců), tak 
vznikne po podání daňového přiznání panu Otakarovi nárok 
na daňovou vratku ve výši 9 280 Kč (2 320 Kč x 4 měsí-
ce).  

Příklad 3) Brigáda na DPP 
Paní Simona je v řádném starobním důchodu a v měsí-
cích červnu až září si přivydělávala pro zaměstnavatele 
XY na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odmě-
nou 10 000 Kč. Paní Simona nepodepsala u zaměstnavatele 
prohlášení k dani. Každý měsíc bylo paní Simoně odvedeno 
z dohody o provedení práce 1 500 Kč na srážkové dani.  

Celkem tedy paní Simona zaplatila na srážkové dani 6 000 
Kč (1 500 Kč x 4 měsíce). Odvedou srážkovou daň však 
dostane paní Simona zpět po podaném daňovém přiznání, 
ve kterém uplatní slevu na poplatníka ve výši 27 840 Kč  
a celá částka zaplacené srážkové daně z dohody o provede-
ní práce během roku 2021 bude jejím daňovým přeplat-
kem.  

Příklad 4) Práce pro více zaměstnavatelů na DPČ 
Paní Kateřina pracovala po celý rok 2021 pro dva zaměst-
navatele současně na dohody o pracovní činnosti. U první-
ho zaměstnavatele měla hrubou odměnu 9 000 Kč a u dru-
hého 6 000 Kč. Prohlášení k dani měla podepsáno u první-
ho zaměstnavatele s hrubou vyšší odměnou a u tohoto za-
městnavatele uplatňovala měsíční slevu na poplatníka ve 
výši 2 320 Kč a měsíčně tedy z této dohody o pracovní čin-
nosti neplatila nic na dani z příjmu. U druhého zaměstnava-
tele ji však každý měsíc byla vypočtena daň z příjmu 
v částce 900 Kč (6 000 Kč x 15 %). Za celý rok 2021 tedy 
odvedla paní Kateřina na dani z příjmu 10 800 Kč (900 
Kč x 12 měsíců).  

Roční daňový základ paní Kateřiny je 180 000 Kč (9 000 
Kč + 6 000 Kč) x 12 měsíců). Vypočtená roční daň z příjmu 
činí 27 000 Kč (180 000 Kč x 15 %). V daňovém přiznání 
uplatní paní Kateřina slevu na poplatníka v částce 27 840 
Kč. Sleva na poplatníka je vyšší než vypočtená daň 
z příjmu a roční daňová povinnost je tedy nulová. Částka 
zaplacené daně ve výši 10 800 Kč během roku 2021 je 
daňovým přeplatkem, který obdrží paní Kateř ina po 
podaném daňovém přiznání.  
https://www.finance.cz/540881-danova-vratka-penzistu-v-
prikladech/ 

9 okolností, které v roce 2022 překvapivě  
neovlivňují výpočet starobního důchodu. 
21.02.2022 | Petr Gola, Finance.cz 
Výpočet starobního důchodu ovlivňuje celý průběh po-
jištění, přičemž výpočtová formule se každoročně mění. 
Co vám však výpočet důchodu neovlivní?    

Někteří žadatelé o starobní důchod jsou v praxi nemile pře-
kvapeni, když je jim starobní důchod přiznán, neboť z růz-
ných osobních důvodů předpokládali, že budou mít měsíční 
starobní důchod vyšší. Mylně se domnívají, že jim bude 
při výpočtu důchodu zohledněno více příjmů nebo např. 
rodinná situace. Které osobní záležitosti nemají na výši 
důchodu vliv?  

Zdroj: Shutterstock 

1. Odvody na dani z příjmu 
Jedním ze základních vstupních údajů pro výpočet starob-
ního důchodu je osobní vyměřovací základ neboli průměr-
ná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné 
hodnotě. Př i výpočtu důchodu v roce 2022 se přitom hod-
notí příjmy v letech 1986 až 2021. Rozhodnými příjmy jsou 
však pouze ty, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. 
Někteří občané mají relativně vysoké příjmy, ale některé 
z nich nepodléhaly odvodům na sociálním pojištění ale 
pouze odvodům na dani z příjmu (např. kapitálové příjmy 
nebo příjmy z nájmu). Pro výpočet důchodu nejsou tedy 
rozhodující částky, ze kterých byla zaplacena daň z příjmu, 
ale částky, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění.  

2. Brigády nezvyšují dobu pojištění 
Při výpočtu starobního důchodu rovněž platí, že čím vyšší 
doba pojištění, tím vyšší starobní důchod. Žádný měsíc se 
však nemůže do doby pojištění hodnotit jako dva měsíce. 
Zaměstnanci, kteří mají např. brigády ke svému hlavnímu 
zaměstnání, si tedy dobu pojištění z důvodu výkonu brigá-
dy nezvýší. Pokud je však z brigády odvedeno sociální 
pojištění, tak budou mít vyšší celkový osobní vyměřovací 
základ.  

3. Počet vychovaných dětí 
Ve výpočtové formuli důchodu v roce 2022 není nějakým 
způsobem zohledněn počet vychovaných dětí. Rozhoduje 
pouze výše rozhodných příjmů a získaná doba pojištění. 

4. Rodinný stav 
Na výpočet vlastního starobního důchodu nemá vliv, zdali 
o starobní důchod žádá svobodný, ženatý nebo rozvedený 
občan. Pouze při nároku na dva důchody (např. starobní  
a vdovský) se uplatní pravidla pro souběh důchodů, kdy 
je v plné výši vyplácen vyšší z těchto důchodů a nižší pou-
ze v polovině procentní výměry.  

5. Příjmová situace 
Zdali žadatel o starobní důchod ke dni podání žádosti stále 
pracuje či nikoliv rovněž měsíční částku starobního dů-
chodu neovlivňuje. Dosažením řádného důchodového 
věku nedochází k žádnému omezení a lze současně pobírat 
v plné výši řádný starobní důchod a mzdu ze zaměstnání.  

6. Dosažené vzdělání 
Vzhledem k tomu, že při výpočtu důchodu hrají roli pouze 
rozhodné příjmy a získaná doba pojištění, tak mohou mít 
pracovně šikovní občané bez maturity výrazně vyšší sta-
robní důchod než vysokoškoláci.  

7. Životní náklady 
Při výpočtu starobního důchodu nedochází k žádné speciál-
ní úpravě zohledňující rozdílné životní náklady v jednot-
livých krajích a městech v Česku.  

8. Zdravotní stav 
Někteří žadatelé o starobní důchod jsou ve výborné fyzické 
kondici a mohou se věnovat náročným činnostem, jiní ža-
datelé o starobní důchod již bohužel mají zdravotní pro- 

https://www.finance.cz/539623-zdaneni-dohod-dpc-a-dpp-2022/
https://www.finance.cz/539623-zdaneni-dohod-dpc-a-dpp-2022/
https://www.mesec.cz/clanky/dohoda-o-provedeni-prace-a-dohoda-o-pracovni-cinnosti-v-roce-2021/
https://www.finance.cz/540881-danova-vratka-penzistu-v-prikladech/
https://www.finance.cz/540881-danova-vratka-penzistu-v-prikladech/
https://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/kalkulator-starobniho-duchodu/
https://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/kalkulator-starobniho-duchodu/
https://www.cssz.cz/doba-pojisteni
https://www.finance.cz/540736-vypocet-starobniho-duchodu-2022-az-2017/
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blémy, a tedy i vyšší náklady např. za léky a doplňky stra-
vy. Na měsíční částku starobního důchodu však nemá 
zdravotní stav žadatelů o starobní důchod vliv. 

9. Majetková situace 
Někteří penzisté mají několik nemovitostí, kapitálový 
majetek a vysoké úspory na účtech, to však není důvo-
dem pro horší výpočet starobního důchodu, stejně tak 
složitá životní situace žadatelů o starobní důchod žijící 
v nájmu není důvodem pro zvýhodnění při výpočtu sta-
robního důchodu. 
https://www.finance.cz/540 

Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci  
v roce 2022, kolik peněz vám musí exekutor 
nechat? 
11.03.2022 | Veronika Němcová, Finance.cz 
Zahájil proti vám věřitel exekuční řízení? Před splácením 
svých dluhů exekutorovi jen tak neutečete, jejich práva 
ovšem nejsou nekonečná. Jakou částku vám exekutor 
nesmí vzít? 

Exekutor má několik možností, jak dlužnou částku pro 
věřitele získat. Nejčastěji jsou pohledávky vymáhané 
prostřednictvím srážek ze mzdy. Pokud si myslíte, že 
se exekuci vyhnete tím, že nebudete pracovat, pak jste na 
velkém omylu. Do příjmů se totiž zahrnují veškeré fi-
nanční obnosy, které přijdou na váš účet, tedy i nejrůzněj-
ší sociální dávky. 

Řada lidí v exekucích přemýšlí o práci na černo, kde by 
jim „zaměstnavatel“ nestrhával část mzdy na zaplacení 
pohledávek. Tento způsob sebou nese velká rizika a po-
kud vás stát vyhmátne, můžete se dostat ještě do větších 
dluhů.  

 
Zdroj: Shutterstock 

Zvýšení nezabavitelné částky 2022 
I práva exekutorů jsou v určitých momentech omeze-
ná. Exekutor vám musí vždy zanechat aktuální hodno-
tu nezabavitelného minima. Tato částka se pravidelně 
navyšuje v souvislosti s tím, jak narůstají životní náklady.  
Od 1. 1. 2022 je stanovená na 8006,25 Kč. V případě, že 
máte manželku, zvyšuje se částka o 2 668,75 Kč. 

Dále se vám nezabavitelné minimum zvýší o stejnou část-
ku tehdy, když máte vyživovací povinnost k dítěti. Ne-
zabavitelná částka se vztahuje jak na mzdy zaměstnan-
ců, tak na zákonem stanovené sociální dávky. Zabave-
ní vyšší částky je nepřípustné, a to i v případě, že s tím 
dlužník souhlasí. 

Sociální dávky, které podléhají exekuci: 

 Podpora v nezaměstnanosti, 

 Peněžitá pomoc v mateřství, 

 Rodičovský příspěvek, 

 Přídavky na dítě, 

 Starobní důchod, 

 Opakující se pěstounské dávky, 

 Odstupné. 

Výpočet srážek ze mzdy 
Srážky ze mzdy se vždy vypočítávají z čisté mzdy, 
tedy po odečtení daně z příjmů a odvodů na pojištění. 
Od této čisté mzdy se následně odečte aktuální nezaba-
vitelná částka. Pro vyhovění nepřednostních pohledá-
vek lze vzít maximálně jedna třetina z rozdílu čisté 
mzdy a nezabavitelné částky. U přednostních pohle-
dávek (např. vymáhání výživného) jsou strhávány dvě 
třetiny. 

Příklad: Zaměstnanec má čistý měsíční příjem ve výši 
25 000 Kč. Vyživovací povinnost má ke své manželce  
a 5letému synovi. Srážky, ze mzdy mají být použity na 
uhrazení nepřednostní pohledávky. Celková výše nezaba-
vitelné částky: 8006,25 + 2668,75 + 2668,75 = 13 
344 Kč. Rozdíl mezi čistou mzdou a nezabavitelnou část-
kou: 25 000 – 13 344 = 11 656. Jelikož jde o nepřed-
nostní pohledávku, částka se vydělí jednou třetinou. 
Srážka ze mzdy je 3 885 Kč. Zaměstnanci musí zůstat 
částka v hodnotě 21 115 Kč. 

Příklad: Matka samoživitelka dostává od státu rodičov-
skou ve výši 15 789 Kč. Částka nezabavitelného minima 
je pro matku 8006,25 Kč + částka za vyživované dítě ve 
výši 2 668, 75 Kč. (8006, 25 + 2 668,75) = 10, 675. Výše 
nezabavitelného minima pro matku a dítě je 10 675 
Kč. 15 789 – 10 675 = 5 114 Kč. Jelikož je vymáhána 
nepřednostní pohledávka, je tato částka vydělena jednou 
třetinou. 5 114/3 = 1 705 Kč. Pro úhradu pohledávek 
může být odečtená částka ve výši 1 705 Kč. 

Přednostní pohledávky 

 Pohledávky výživného, 

 pohledávky náhrady újmy 
způsobené poškozenému  
ublížením na zdraví, 

 pohledávky náhrady újmy, 
způsobené úmyslnými trestnými 
činy, 

 pohledávky daní, 

 pohledávky náhrady přeplatků na dávkách  
nemocenského, důchodového a úrazového pojištění, 

 pohledávky pojistného na sociální zabezpečení  
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohle-
dávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, 

 pohledávky náhrady přeplatků na podpoře  
v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci, 
pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní 
sociální podpory. 

Paušální poplatek pro zaměstnavatele 
Od 1. 1. 2022 může zaměstnavatel využít nároku na 
paušální poplatek od dlužníka. Tento poplatek 
byl zaveden na základě zvýšené administrativní zátě-
že na straně zaměstnavatelů, kteř í mají se srážkami 
z příjmů starosti navíc.  

Výše poplatku je aktuálně stanovená na 50 Kč a je jen 
na zaměstnavateli, zda svého práva využije. Poplatek 
zaměstnavatel dlužníkovi strhává společně se srážkou 
na pohledávku. Tato legislativní novinka se týká pou-
ze těch exekucí, které byly nařízené teprve od roku 2022. 
Zdroj: https://www.finance.cz/540945-nezabavitelna-castka-
2022/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-
internetu 

https://www.mesec.cz/kalkulacky/odchod-do-duchodu/
https://www.finance.cz/autori/veronika-nemcova/
https://www.finance.cz/524891-prace-na-cerno/
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Do důchodu nespěchejte.  
Mimořádná valorizace je i pro nováčky. 
Jiří Hovorka 11. 3. 2022  
Taktizování, kdy odejít do důchodu, jaké známe z přelomů 
kalendářních let, teď není potřeba. Mimořádnou valorizaci 
dostanou i ti, kdo půjdou do penze v červnu a později. 

Zdroj: Shutterstock 

Lidé, kteří zamíří do důchodu kolem poloviny letošního 
roku, nemusí spekulovat kvůli mimořádné valorizaci.  
I když půjdou do penze v červnu a později, o navýšení ne-
přijdou.  

„Žádné taktizování kolem června není potřeba. Na mimo-
řádnou valorizaci mají totiž nárok nejen ti, kteří už důchod 
začátkem června budou pobírat, ale i všichni ti, jimž bude 
přiznán nejpozději k 31. prosinci 2022,“ říká důchodová 
poradkyně Eva Nešverová. Potvrdili to i zástupci České 
správy sociálního zabezpečení. 

Od června budou důchodci dostávat o 8,2 % větší procentní 
výměry svých důchodů. U průměrného důchodu to zname-
ná zvýšení o 1017 korun měsíčně. K mimořádné valorizaci 
v průběhu roku dochází kvůli vysoké inflaci. Cílem je, aby 
penzisté nečekali na přidání až do příští řádné valorizace od 
ledna. 

Na web Peníze.cz se kvůli tomu obrátil jeden ze čtenářů, 
který má jít do důchodu v červenci. Ptal se, jestli pro něj 
nebude výhodnější odchod do předčasného důchodu už  
v květnu – s následnou valorizací. Podobné taktizování je 
běžné na přelomu jednotlivých let, kdy se mění pravidla 
provýpočet důchodu. U mimořádné valorizace v průběhu 
roku to ale není třeba: stejně rostou dříve přiznané důchody 
i ty, které budou přiznány později do konce roku 2022. 

„Pro nárok na mimořádnou valorizaci proto není nutné si 
nechat přiznat důchod před červnem. Pokud si někdo nechá 
přiznat předčasný starobní důchod, bude ten důchod nižší 
než důchod přiznaný v řádném termínu. Mimořádnou valo-
rizací se předčasný starobní důchod nezvýší tak, aby byl 
vyšší než řádný starobní důchod ke dni dosažení důchodo-
vého věku,“ říká Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze 
Freedom Financial Services. 

 „Na to, kdy je výhodnější odejít do důchodu, má více vliv 
dosažená doba důchodového pojištění než mimořádná valo-
rizace. O předčasném starobním důchodu by se lidé neměli 
rozhodovat pouze na základě mimořádné valorizace,“ dodá-
vá Holubová. 

A přidává i zjednodušený příklad: Paní Hana má nárok na 
důchod v červenci 2022, který jí vychází 16 433 Kč a bude 
automaticky přiznaný v hodnotě po mimořádné valorizaci, 
tedy ve výši 17 461 Kč. Když požádá o starobní důchod už 
v červnu, bude jí přiznán předčasný starobní důchod ve výši 
17 277 Kč (bez mimořádné valorizace by to bylo 
16 263 Kč). Předčasný starobní důchod by byl nižší o 184 
Kč, než řádný starobní důchod a bude krácený trvale.  
U vyšších  důchodů by byl rozdíl výraznější. 

Taktizování o vstupu do důchodu bude zase aktuální až na 
konci roku. Půjde o to, zda do důchodu odejít před koncem 
roku 2022 nebo na začátku roku 2023. „To bude záležet na 
dalším vývoji inflace, růstu průměrné mzdy a parametrech 
pro výpočty důchodu pro rok 2023, což bude známo do 
konce září 2022,“ říká důchodový poradce Pavel Trenda. 
Naposledy na přelomu let 2021 a 2022 se vyplatilo 
s důchodem počkat na nový rok. 

Mimořádná valorizace, ke které dojde od června, se stejně 
jako řádná týká všech typů důchodů – tedy starobních, 
invalidních i pozůstalostních (vdovské, vdovecké i sirotčí). 

Zákon o důchodovém pojištění počítá s mimořádnou valo-
rizací v případě, že inflace počítaná Českým statistickým 
úřadem přesáhne hranici 5 %. Rozhodující v tomto případě 
není meziroční růst cen, ale součet meziměsíčních nárůstků 
inflace. A ten v lednu vystoupal na 8,2 %. K mimořádné 
valorizaci má dojít přesně po pěti měsících od měsíce, kdy 
sledovaná inflace překročí 5 % (podrobně jsme princip 
mimořádné valorizace vysvětlovali v tomto textu https://
www.penize.cz/duchody/432243-dalsi-zvyseni-duchodu-
mimoradna-valorizace-uz-ma-termin-i-cislo) 

Konkrétně si červnové zvýšení důchodů ukážeme na pří-
kladu průměrné penze ve výši 16 300 korun: Základní vý-
měra, která je pro všechny důchody stejná, zůstane 3900 
korun. Procentní výměra (zásluhová část), která teď dělá 
zbylých 12 400 korun, se zvýší o 8,2 %, tedy o 1017 ko-
run. Po navýšení tak dosavadní důchod 16 300 korun 
vzroste na 17 317 korun. 

Kolik to dělá právě u vás, si můžete spočítat v naší kalku-
lačce: https://www.penize.cz/duchody/431007-do-duchodu
-nespechejte-mimoradna-valorizace-je-i-pro-novacky 

Naposledy se důchody zvyšovaly letos v lednu – v průmě-
ru o 805 korun. V součtu tak letos důchodci dostanou prů-
měrně 1822 korun navíc. S další (řádnou) valorizací se 
počítá od ledna 2023. 
Zdroj: https://www.penize.cz/duchody/431007-do-duchodu-
nespechejte-mimoradna-valorizace-je-i-pro-novacky 

NRZP 

Vážení přátelé, 
ověřovali jsme, jak je to s realizací slevy na jízdném ve 
výši 50 % pro příjemce invalidního důchodu 3. stupně. 
Původně měla být tato změna provedena se změnou Ceno-
vého výměru nových sazeb slev pro studenty a seniory. 
Teď se však ukazuje, že je tomu jinak.  

Od 1. dubna 2022 ještě nebude platná sleva pro příjemce 
ID 3. stupně, protože musí být vytvořen jednoduchý doku-
ment, kterým by se taková osoba identifikovala. Dokument 
má vyrobit Česká správa sociálního zabezpečení.  

V současné době se domlouvají podrobnosti. Pravděpo-
dobně bude vytvořen QR kód. Podle informací, které má-
me k dispozici, by tato sleva mohla začít platit od 1. čer-
vence letošního roku.  
Budeme apelovat jak na Ministerstvo práce a sociálních 
věcí, tak na Ministerstvo dopravy, aby práce co nejvíce 
urychlily. 
Přeji vám všechno dobré. 
S pozdravem 

Mgr. Václav Krása 
předseda NRZP ČR 

 

 

https://www.penize.cz/clanky/autor/70028468-jiri-hovorka
https://www.penize.cz/kalkulacky/duchodova-kalkulacka
https://www.penize.cz/starobni-duchod/432360-mimoradna-valorizace-duchodu-od-cervna-o-kolik-se-zvysi
https://www.vypoctyduchodu.cz/
https://www.penize.cz/duchody
https://www.penize.cz/duchody/432243-dalsi-zvyseni-duchodu-mimoradna-valorizace-uz-ma-termin-i-cislo
https://www.penize.cz/kalkulacky/valorizace-duchodu
https://www.penize.cz/starobni-duchod/430204-predcasny-duchod-2022-kdy-muzu-jit-a-komu-se-vyplati
http://www.optimalni-duchod.cz/
https://www.penize.cz/starobni-duchod
https://www.penize.cz/invalidni-duchod
https://www.penize.cz/vdovsky-duchod
https://www.penize.cz/sirotci-duchod
https://zakony.penize.cz/155-1995-sb-zakon-o-duchodovem-pojisteni
https://www.penize.cz/duchody/432243-dalsi-zvyseni-duchodu-mimoradna-valorizace-uz-ma-termin-i-cislo
https://www.penize.cz/duchody/431007-do-duchodu-nespechejte-mimoradna-valorizace-je-i-pro-novacky
https://www.penize.cz/duchody/431007-do-duchodu-nespechejte-mimoradna-valorizace-je-i-pro-novacky
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Sbírejte energii ze svého okolí, ze světla, ze slunce.  
Přenášejte ji do svého dračího těla. Pozorujte, jak se mění 
vaše pocity a emoce. Vzleťte. Rozhlédněte se okolo sebe. 
Pod vámi jsou bouřkové mraky, pod sebou vidíte domy, 
zámek, své království. Ovládáte a kontrolujete svůj pro-
stor. Tady jste pánem vy. Na r tech se vám rozlévá spo-
kojený úsměv. 
 
KOLIKRÁT?          
- To záleží jen a jen na vás. 
- Pokud vás cvičení bude těšit a nebudete unavení, buďte 
drakem.  
- Pokud se obraz v mysli začne ztrácet, jste roztěkaní, cvi-
čení přerušte.  

Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie. Obzvlášť 
dětem se líbí. 
Bezstarostné létání nad mraky vám přeje   

Mgr. Blanka Urbánková 
Lektorka smíchocviků a smíchohrádek 

Volně podle knihy Dr. Stephen T. Chang „Vnitřní cviky 
pro zdraví“ 

Dračí cvik pro císaře a císařovny  
Proč dělat dračí cvičení? 
Protože drak létá nad mraky, lehce se vznáší nad všemi 
pozemskými obavami a starostmi. Přináší tak vyrovnanost 
duše a dodává srdci klid  
a mír. 
Jdeme na draka! 
Cvičení začněte ve stoje, bez hnutí. Několikrát se zhluboka 
nadechněte  
a vydechněte.  

Představujte si co nejvěrněji draka. Dračí postoj ale 
není nijak přísně předepsán, máte volnost ve svém pojetí. 
Vytvořte svého draka z pohádek, z vašich dětských před-
stav. 

Vaše tělo se leskne šupinami ze smaragdů. Máte žhnoucí 
oči, ceníte velké zuby. Vaše velké tlapy jsou zakončené 
dlouhými drápy. Šleháte mocným ocasem. Pokrčte jednu 
nohu a napodobte postoj draka. Vžijte se ještě více do jeho 
osobnosti.  

Pozvedněte jednu ruku, drápy schovejte do zavřené pěsti. 
Druhou mějte nataženou, drápy vysuňte co nejdál.  
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Březnovým objektivem Ing. Evy Sedláčkové 
Pohoří Rodopi (Bulgaria) 

soukromý archív autorky 
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Roska Brno-město 
Oslava týdne manželství v Údolí oddechu 
Týden manželství je mezinárodní svátek v únoru, který 
má připomenout význam manželského svazku a dlouho-
dobé soudržnosti v mezilidských vztazích. Právě lidé 
nemocní znají význam rodinné opory z vlastní zkuše-
nosti nejlépe. Brněnská Roska společně se sdružením 
aktivních babiček SaBBa uspořádala v neděli 20. února 
k tomuto svátku veselou oslavu v jundrovském Údolí 
oddechu.  

Účastníci si mohli připomenout svůj svatební den vyfo-
tografováním v našem svatebním fotokoutku, který jsme 
pro tento den speciálně vytvořili, a do kterého si mohli 
vypůjčit i různé rekvizity, aby tento den, byť studený  
a větrný, vypadal jako den svatební.  

Kromě snímků dvojic vznikly i pěkné kompozice se 
svatebčany, jak si můžete na fotografiích prohlédnout.  

Každý svatebčan obdržel na závěr malý valentýnský 
dárek s citátem na téma manželství a láska pro připome-
nutí, jaké hodnoty se v nich ukrývají. Navzdory nevlíd-
nému počasí si všichni užili veselé odpoledne a k tomu 
pěknou fotku, která může ozdobit lecjakou zeď či foto-
album. 

Olga Rubinová 

Otázka týdne 1 

Pozor na větu „Příjmy není nutné dokládat“.  
Můžete se okrást o peníze 

2 

Nová pravidla pro rovnátka.  
Kdy je proplatí pojišťovna? 

3 

Jaká jsou úskalí závěti sepsané nikoliv vlastní 
rukou? A jaká je úloha svědka závěti? 

3 

Chráněný účet jako ochrana financí před exeku-
tory, jak ho založit? 

5 

Školkovné je zase vyšší.  
Jak si říct o slevu na dani 

6 

Daňová vratka penzistů za rok 2021  
v příkladech 

7 

9 okolností, které v roce 2022 překvapivě  
neovlivňují výpočet starobního důchodu. 

8 

Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci v roce 
2022, kolik peněz vám musí exekutor nechat? 

9 

Do důchodu nespěchejte. Mimořádná valorizace 
je i pro nováčky 

10 

Aktualita NRZP 10 

Tisková zpráva ČSSZ 11 

Tisková zpráva DPMB 12 

Čarodějky opět v Komíně 13 

Dračí cvik pro císaře a císařovny  13 

Aprílové posilovny 14 

Roska Brno-město  15 

Březnovým objektivem Ing. Evy Sedláčkové 15 

O nás 16 



16 

 

 
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 87/15/3/2022 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

