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Otázka týdne
Kolik peněz dostávají praktičtí lékaři od zdravotní
pojišťovny jako kapitační platbu za jednoho pacienta?
Odpověď
Výše kapitační platby u praktických lékařů pro dospělé
a praktických lékařů pro děti a dorost je dána vyhláškou
MZ ČR o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených
služeb a regulačních omezení; pro rok 2017 je to vyhláška č. 348/2016 Sb. V kapitační platbě je zahrnuta řada
výkonů poskytované zdr avotní péče, kter ou tedy pak
lékař při ošetření svého registrovaného pojištěnce nevykazuje pojišťovně k úhradě. Jde např. o cílené a kontrolní
vyšetření (preventivní prohlídky se ale vykazují!), injekce, ošetření a převaz menší rány nebo bércového vředu,
vyjmutí cizího tělesa z nosu nebo ze zvukovodu, konzultaci rodinnými příslušníky pacienta, administrativní úkony apod.
Základní kapitační sazba se podle rozsahu ordinačních hodin pohybuje od 48 do 54 Kč za měsíc. Základní sazba je stanovena ve výši 54 Kč pr o pr aktické
lékaře pro dospělé a praktické lékaře pro děti a dorost,
kteří poskytují hrazené služby v rozsahu alespoň
30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů
týdně, přičemž alespoň jeden den v týdnu mají ordinační
hodiny prodlouženy do 18 hodin a umožňují pojištěncům
objednat se alespoň dva dny v týdnu na pevně stanovenou hodinu. Sazba 50 Kč platí pr o pr aktické lékař e
pro dospělé, kteří poskytují hrazené služby v rozsahu
alespoň 25 ordinačních hodin rozložených do
5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň jeden den
v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy nejméně do
18 hodin. Ostatní praktičtí lékaři pro dospělé (kteří uvedené podmínky nesplňují) mají sazbu ve výši 48 Kč,
ostatní praktičtí lékaři pro děti a dorost 50 Kč.
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Základní kapitační sazba se pak násobí věkovým koeficientem – indexem, který zohledňuje náročnost péče
v jednotlivých věkových skupinách (po pěti letech).
Index vyjadřuje poměr nákladů na pojištěnce v dané věkové skupině vůči nákladům na pojištěnce ve věkové
skupině 15 až 19 let. Nejvyšší index je u dětí ve věku
0-4 roky (3,97) a u pacientů ve věku nad 85 let (3,40).
Například za dítě ve věku do 5 let je tedy kapitační platba 54 (nebo 50) Kč x 3,97. Už za dítě mezi 5 a 10 lety už
je ale index výrazně nižší, 1,80. Mezi 20 a 30 lety je pojištěnec pro systém veřejného zdravotního pojištění
v průměru nejméně nákladný, a tak je index v těchto
dvou věkových skupinách menší než 1 (konkrétně 0,90
a 0,95).
Kapitační sazbu si může praktický lékař pro dospělé navýšit díky tomu, že bude provádět preventivní prohlídky
– jestliže je udělá alespoň u 30 % pojištěnců příslušné
zdravotní pojišťovny ve věku od 40 do 80 let,
kteří jsou u něj registrovaní, navýší se mu kapitační sazba o 0,50 Kč. Dále jsou podporováni
praktičtí lékaři pro dospělé a praktičtí lékaři pro
děti a dorost, kteří zajišťují poskytování zdravotních služeb v oblastech, kde je jejich zajištění
problematické (např. hůře dostupné oblasti, oblasti hranic ČR), a to formou navýšení celkové výše
Dokončení na str. 3

Naopak zvláštní registrační značky (trvale manipulační,
historických a sportovních vozidel) bude možné vydávat
nadále pouze na místně příslušném registračním místě
dle trvalého pobytu nebo sídla žadatele.

Opravdu nebudu smět řídit?

Tentokrát jde o zdravotní posudek řidičů, kteří dovršili 65
let věku. Povinnost mít posudek o zdravotní způsobilosti
k řízení motorových vozidel samozřejmě pokračuje, dalšími lhůtami jsou věkové hranice 68, 70 a následně každé
dva roky. Zákon o silničním provozu navíc ukládá těmto
řidičům povinnost mít tento posudek při řízení u sebe a na
požádání ho předložit ke kontrole. Komu?

Pokud při změně vlastníka vozidla neposkytne součinnost starý nebo nový vlastník vozidla pro společné podání žádosti o zápis změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel, provede registrační místo zápis změny
v registru na základě žádosti jednoho z nich za podmínky
doložení převodu vlastnického práva. Zápis změny bude
v takovém případě opatřen tzv. „plombou“ upozorňující
na nedokončený zápis změny v registru. Úřad nespolupracujícímu vlastníkovi sdělí, že tato žádost byla podána.
Pokud bude žádost doložena evidenční kontrolou vozidla, zelenou kartou o pojištění a žadatel zaplatí správní
poplatek, změna vlastníka a provozovatele se provede.
Protokol o evidenční kontrole vozidla (potřebný např.
k žádosti o registraci dovezeného vozidla nebo o zápis
změny vlastníka vozidla) má nově platnost 30 dní
(doposud 14 dní).

Na výzvu policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji.
Řidič motorového vozidla, který není držitelem platného
posudku o zdravotní způsobilosti, spáchal podle § 125c
odst. 1 písm. e) bodu 4 přestupek.
Za tento přestupek se uloží pokuta od 5 000 Kč do 10 000
Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku; body
se nezapočítávají.
Skutečnost, že řidič motorového vozidla nebude mít v rozporu s § 6 odst. 7 u sebe doklad o zdravotní způsobilosti,
sama o sobě nebude zakládat naplnění skutkové podstaty
(BUŠTA, P., KNĚŽÍNEK, J.: Praha 2016, s. 301).

Nově se zavádí možnost převodu doposud běžného vozidla zapsaného v registru silničních vozidel do registru
historických vozidel (při splnění předepsaných podmínek) a prodlužuje se platnost testování historických vozidel na 24 měsíců.

Přestupek, za který se podle zákona o silničním provozu
ukládá zákaz činnosti, nelze projednat v blokovém řízení
a od uložené sankce nelze v rozhodnutí o přestupku upustit.
S tím souvisí ještě další ustanovení zákona o silničním provozu, konkrétně § 87a Dopravně psychologické vyšetření.
Podle odstavce 3 je dopravně psychologickému vyšetření
povinna podrobit se osoba, která žádá o vrácení řidičského
oprávnění, které pozbyla v důsledku mimo jiné proto, že jí
byla správním orgánem uložena sankce zákazu činnosti
spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato
sankce uložena na dobu nejméně šesti měsíců.

Kompletní novelu zákona 56/2001 Sb. s vyznačením
změn najdete na odkaze: http://www.cspsd.cz/storage/
files/novela_56_2001.pdf
Autor: Mgr. Ivan Rašťák
Zdroj: http://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/
article_id=21124

Míříte letos na dovolenou autem? Tady jsou
některé změny a novinky.

Praktické rady pro řidiče a majitele aut
(změny k 1. 6. 2017).

V Česku pomalu začíná sezona letních dovolených. Loni
vyrazilo nejvíc Čechů do Chorvatska, počet turistů se
přehoupl přes 800 tisíc. Část
z nich míří na jih Evropy autem,
i letos se ale řidiči musí připravit
na některé změny předpisů a pravidel. Mění se třeba označení pohonných hmot na čerpacích stanicích. Čechy cestující do Chorvatska také čekají dražší
dálnice a na některých místech i výrazná dopravní omezení. Novinky v pondělí představil Ústřední automotoklub (ÚAMK).

12. května 2017 (pá)
Potřebujete informace a praktické rady týkající se registrace automobilu, odhlášení vozu nebo změny jeho registrační
značky?
V souvislosti s novelou zákona č. 56/2001 Sb., která nabývá účinnosti od 1. 6. 2017, nastávají některé podstatné
změny. Na nejčastěji kladené otázky vám pomůžeme najít
odpovědi.
Hlavní změny od 1. 6. 2017 - EVIDENCE VOZIDEL
Rozvolněním místní příslušnosti (povinnosti evidovat vždy
podle místa adresy trvalého pobytu nebo sídla firmy) dochází k tomu, že na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou
působností (tzv. malé okresy) bude možné mj. provádět
tyto operace:

Zahraniční úřady začaly hojně posílat pokuty českým
řidičům
Už při cestě po Česku by se řidiči mířící na jih měli obrnit trpělivostí, na dálnici D1 se
totiž opravuje celkem sedm
úseku. Během prázdnin se navíc
počítá s tím, že bude zavřeno až
devět úseků. Ten, kdo volí cestu
přes České Budějovice a Linec,
zase musí počítat s dostavbou dálnice D3 na jihu Čech.

Registrace nového vozidla.
Registrace dovezeného vozidla.
Změna provozovatele nebo vlastníka vozidla (tzv. přepis
vozidla).
Schvalování technické způsobilosti vozidel a přestaveb.
Zápisy změn v registru vozidel (tažné zařízení, změna barvy apod.).

Zánik vozidla (trvalé vyřazení vozidla z provozu). Nově lze
požádat také o zápis zániku přípojného vozidla, které jeho
vlastník nepředal k „ekologické likvidaci“.

Dopravní komplikace na českých silnicích
„Když se podíváme do Rakouska, tak od Mikulova směrem na Vídeň se staví dálnice A5 (v úseku Poysdorf–
Schrick). Další komplikace pak čekají v samotné Vídni,
kde se opravuje část mostu a rychlost je v místě omezena
na 60 km/hod, hlavně v dopravní špičce se proto očekávají komplikace,“ upozorňoval ve Studiu 6 mluvčí
ÚAMK Petr Vomáčka.

Rezervace registrační značky na přání (doposud na 3 měsíce, nově až na 6 měsíců) a její přidělení.

Ve Slovinsku se zase dostavuje úsek dálnice A4 z Ptuje
až na hraniční přechod Macelj, i tam musí řidiči počítat

Vyřazení vozidla z provozu (uložení registrační značky do
depozitu), avšak opětovné uvedení do provozu pouze na
tom úřadě, kde bylo vyřazeno.
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Od ledna se zvýší důchody na průměrných
11 750 korun.

se zdržením. Už tradičně pak bývají zácpy také okolo chorvatské metropole Záhřebu.

Všechny druhy důchodů vyplácené z českého důchodového pojištění, které byly přiznány
před lednem 2017, se zvýší. Ve středu to oznámila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Zvýšení
proběhne automaticky a není třeba
o ně žádat. Průměrný důchod se
zvýší o 309 korun na 11 750.

Petr Vomáčka také upozorňoval, že je ideální na dovolenou
vyrazit už v pátek ráno, případně ve čtvrtek či v neděli.
„Rozhodně nelze doporučit sobotu, když už - tak až v odpoledních hodinách.“ Kritické pro cesty
budou hlavně soboty v červenci i srpnu.
Vůbec nejhorší dobou má být období
víkend na přelomu července a srpna (28.
–30. 7), kdy začínají prázdniny ve velké
části Německa.

Pobírá-li důchodce průměrný starobní důchod 11 441 korun,
tvoří ho základní výměra 2 440 korun a procentní výměra
9 001 korun. Od lednové splátky důchodu se základní výměra zvýší o 110 korun na 2 550 korun, procentní výměra
se zvýší o 2,2 procenta, tedy o 199 korun.

Letošní novinky při cestách autem do zahraničí
Vedle dopravních uzavírek mohou při cestě na dovolenou
znamenat další zdržení i hraniční kontroly, které byly nedávno zavedeny mezi Chorvatskem
a Slovinskem. V minulých měsících
tam byly i několikahodinové fronty,
pak se od kontrol částečně upustilo.
„Na slovinsko-chorvatských hranicích jsou kontroly namátkové, dle
toho, jak daný policista vyhodnotí situaci,“ vysvětloval ve
Studiu 6 Petr Vomáčka.

„Všichni klienti, kterým ČSSZ vyplácí důchod, obdrží písemné oznámení o jeho zvýšení. Všem příjemcům důchodu,
bez ohledu na to, zda je jim důchod vyplácen v hotovosti
prostřednictvím České pošty nebo bezhotovostně na účet,
zašle ČSSZ oznámení běžnou listovní zásilkou na jejich
adresu evidovanou v ČSSZ,“ uvedl ústřední ředitel ČSSZ
Jiří Biskup.

Kontroly jsou ale i mezi Rakouskem a Maďarskem či mezi
Rakouskem a Německem: „Mezi Rakouskem a Maďarskem
na menších hraničních přechodech jsou kontroly důkladné,
od každého řidiče i člena posádky chtějí celníci doklad,“
upozorňuje mluvčí ÚAMK.

Zvyšují se všechny důchody
Zvýšení základní výměry o 110 korun a procentní sazby
o 2,2 procenta platí pro všechny důchodce. Týká se tedy
i předčasných starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých i sirotčích důchodů.

V Rakousku přibude úsekových měření
V letošním roce se mění značení pohonných hmot na čerpacích stanicích. Nafta bude postupně nově označována písmenem B
a číslem ve čtverci. Benzin bude
v kroužku a bude mít označení E.
Alternativní a ekologická paliva
budou mít svoji zkratku v kosočtverci. To vše má pomoci zjednodušit orientaci řidičů na
čerpacích stanicích v zahraničí.

Zvýšení se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle
mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. I v tomto
případě se procentní výměra důchodu zvýší o 2,2 procenta.
Základní výměra dílčího důchodu se však zvýší o poměrnou
část ze 110 korun, která odpovídá poměru české doby vůči
celkově získané době pojištění. Zvyšuje se i minimální výše
příplatku k důchodu, která bude od ledna činit 282 korun.
Zdroj: //novinky.cz Foto://finance.idnes.cz

Kolik peněz dostávají praktičtí lékaři od
zdravotní pojišťovny jako kapitační platbu za
jednoho pacienta?

Na čerpacích stanicích se mění označení pohonných hmot
Změny doznaly také dopravní předpisy a sankce v některých zemích. Třeba při jízdě přes Rakousko přibude úsekových měření rychlosti. Radary navíc nově změří nejen rychlost, ale zaznamenají třeba i telefonování bez sady handsfree. Zákaz řízení pak hrozí i za překročení povolené rychlosti v některých speciálních zónách a kvůli špatnému technickému stavu mohou policisté odebrat registrační značky
a vyměřit pokutu až pět tisíc eur .

Dokončení ze str. 1
roční úhrady až o 30 %. Kromě toho je dorovnávána kapitační platba lékařům, kteří mají vzhledem ke geografickým
podmínkám o alespoň 30 % menší počet registrovaných
pacientů, než je celostátní průměr.

Ústřední automotoklub představil letošní novinky na
silnicích
V Chorvatsku hrozí za nevyplnění formuláře o dopravní
nehodě sankce 5000 kun, za neodebrání účtenky v obchodě
pak 200 až 2000 kun. Za jízdu pod vlivem léků, nebo když
je řidič unavený, zase může policie na několik dní zakázat
jízdu.

Praktičtí lékaři odměňovaní kombinovanou kapitačněvýkonovou platbou vykazují pojišťovně k úhradě jen ty
zdravotní výkony, které nejsou zahrnuté do kapitační platby. Vykazují i výkony, které sice do kapitace zahrnuté jsou,
ale lékař je provedl u pojištěnců, kteří u něj nejsou registrovaní. Bodová hodnota jednotlivých výkonů je stanovena v
seznamu zdravotních výkonů (což je vyhláška MZ ČR)
a hodnota bodu je dána výše zmíněnou úhradovou vyhláškou.
Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

„Pokud někdo míří autem do Francie, tak v Paříži nebo
v Lyonu musí mít řidiči ekologickou plaketu. Pro motorkáře
jsou povinné rukavice nebo reflexní prvky na helmu,“ upozorňuje na další změny Petr Vomáčka.

Důchody a mýty: Kolik musí být odpracovaných let a co vše se započítává?

Naopak se zmírnilo nařízení ohledně reflexních vest: nově
už ji musí mít povinně pouze řidič, pro ostatní členy posádky je jen doporučená.

„Zkušenosti pracovníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a okresních správ sociálního zabezpečení
(OSSZ) ukazují, že lidé mají o důchodech nízké povědomí a stále mezi nimi přetrvává řada nejasností, mylných
představ a informací zažitých z minulosti. Mnohé skutečnosti související s důchodem nebo jeho výpočtem jsou

Varuje také, že v některých zemích si řidiči v autě nezapálí
cigaretu, pokud uvnitř vezou dítě: to je třeba příklad Itálie,
Velké Británie či Kypru.

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2119299-miriteletos-na-dovolenou-autem-tady-jsou-nektere-zmeny-a-novinky
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poměrně komplikované, proto ČSSZ některé z nich
vysvětlí.

pojištění. Započítává se ale pouze v zákonem stanoveném
rozsahu. Vždy se doba vedení v evidenci uchazečů
o zaměstnání započítává, je-li vyplácena podpora
v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a také
doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje,
avšak osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné. Doba vedení
v evidenci úřadu práce, po kterou podpora není vyplácena,
se započítává v rozsahu nejvýše tří let; tato doba tří let se
zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod. Z doby
získané před dosažením 55 let věku lze započítat pouze
jeden rok.

1. Léta odpracovaná před rokem 1986 se do důchodu
nepočítají
Není to tak. Je ale třeba rozlišit dva odlišné faktory –
dobu pojištění/zaměstnání a výdělky. Pro nárok na důchod a jeho výši se započítávají doby pojištění
(zpravidla zaměstnání či podnikání) získané od ukončení povinné školní docházky. Na délce doby pojištění
pak závisí procentní výměra důchodu. Ta se počítá
z osobního vyměřovacího základu – zjednodušeně řečeno z průměru výdělků v tzv. rozhodném období. Rozhodné období jsou tedy roky, za které se zjišťují výdělky pro výpočet důchodu. Začíná kalendářním rokem po
roce, v němž člověk dosáhl 18 let a končí rokem, který
předchází roku přiznání důchodu. Do rozhodného období se podle zákona o důchodovém pojištění nezahrnují
roky před rokem 1986. Výši důchodu tedy neovlivní
výdělky získané před rokem 1986, doba pojištění získaná před tím rokem však ano.

6. Důchod musí ve stáří dostat každý
Není tomu tak. Dvěma základními podmínkami, které je
třeba splnit, aby vznikl nárok na starobní důchod, je dosažení zákonem stanoveného důchodového věku a získání
potřebné doby pojištění. Riziko, že člověk „nedosáhne“ na
starobní důchod, hrozí zejména při dlouhodobé nezaměstnanosti nebo takových formách práce, které nelze pro důchod započítat. Příčinou nesplnění podmínek pro důchod
může být i doba strávená ve výkonu trestu, pokud odsouzený nebyl zařazen do práce, či pobyt nebo činnost ve státě,
s nímž ČR nemá smlouvu o sociálním zabezpečení. Nesplnění podmínky potřebné doby pojištění nelze prominout. Je
však možné si dobu, která do získání potřebného počtu let
chybí, dopracovat. Důchod pak může být přiznán ode dne,
kterým byla doba pojištění dodatečně získána.
Zdroj: MoneyMAG.cz

2. I když mám málo let pojištění a nízké výdělky,
musím dostat důchod alespoň ve výši životního minima
Minimální důchod a životní minimum není totéž. Minimální výše procentní výměry důchodu je stanovena
zákonem o důchodovém pojištění. K ní náleží základní
výměra důchodu. Důchod
v minimální výši může být
přiznán v případech, kdy
sice lidé splní podmínku
potřené doby pojištění, ale
v rozhodném období nemají buď téměř žádné, nebo
velmi nízké příjmy a důchod jim jednoduše řečeno
„není z čeho vypočítat“.

Dluhoví kostlivci potápějí dědice.
Pomůže zaklínadlo.

Skryté dluhy zemřelých potápějí čím dál
tím více dědiců. Ti tak v exekučních dražbách nepřicházejí jen o to, co po příbuzném zbylo, ale i o svůj majetek.
Ilustrační snímek
FOTO: Profimedia.cz

3. Veškeré doby, které mi chybí, si můžu dobrovolně
doplatit
To bohužel není možné. Dobrovolné důchodové pojištění sice existuje, ale nelze ho použít univerzálně ve všech
situacích. Zákon stanoví, z jakých důvodů je možné se
k dobrovolnému důchodovému pojištění přihlásit a za
jakou dobu zpětně od podání přihlášky ho lze u každého
z uvedených důvodů doplatit. Přihlásit se k němu lze
i bez uvedení důvodů, v tomto případě je však doplacení
možné jen jeden rok zpětně před podáním přihlášky.
Nelze jím tedy pokrýt různé „mezery“ a doby „bez pojištění“, které má člověk v minulosti.

Mnohdy totiž věřitelé začnou nárokovat zaplacení dluhů po
zemřelém dlouho po pozůstalostním řízení, v němž měli
pozůstalí ještě možnost dědictví jako celek odmítnout.
Pokud ho však dědicové přijmou, tak pak již ovšem ručí za
dluhy zemřelého nejen tím, co zdědili, ale i svým majetkem. Lze tomu předejít jednou právnickou větou, jenže
mnoho lidí to netuší.
Uplatňuji výhradu soupisu majetku
Zjistit všechny často nabobtnalé závazky zemřelého během
řízení o dědictví, a hlavně kdo má před kým z věřitelů
přednost, není v reálných možnostech notáře ani nikoho
jiného. Nějaká centrální, oficiální databáze všech dluhů
a dlužníků nejen za půjčky, ale i například za energie neexistuje, jak si někteří myslí.
Místo pozdravu ve dveřích u notáře by měl každý dědic
říci: Uplatňuji výhradu soupisu majetku Roman Fiala,
soudce Nejvyššího soudu

4. Práce na dohodu se do počtu let pro nárok na důchod počítá
Některá ano, některá ne. Je rozdíl mezi dohodou
o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce. Dohoda o pracovní činnosti zakládá účast na pojištění a do
důchodu se započítává, pokud nešlo o tzv. zaměstnání
malého rozsahu, tj. pokud byl sjednán měsíční příjem
alespoň 2 500 Kč. Činnost vykonávanou na základě
dohody o provedení práce do 31. 12. 2011 není možné
pro důchod započítat vůbec, od 1. 1. 2012 lze započítat
ty měsíce, ve kterých zaměstnanec dosáhl z dohody
příjmu vyššího než 10 000 Kč. Zaměstnávání vykonávané na zkrácený úvazek se do počtu let pro nárok na důchod započítává, je-li z příjmu odváděno pojistné.

Existuje sice úvěrový registr klientských informací bankovních a nebankovních úvěrových společností CRIF
a sdružení dodavatelů Solus, ale ani ty o všech neuhrazených kostlivcích nevědí.
A tak každý, kdo dědí, by u notáře, když si není jist, zda
náhodou zemřelý neměl někde nějaké finanční škraloupy,
měl rovnou říci právnické zaklínadlo: „Uplatňuji výhradu
soupisu majetku.“ A to i v tom případě, kdy laik nemusí
hned přesně této formulaci rozumět. A i když ještě žádný
soupis notář neprovedl, tak je již třeba uplatnit vůči němu
výhradu. Předem, preventivně. Funguje to jako ochrana
vlastního majetku a peněz, aby nebyly zasaženy případnou

5. Být před důchodem evidovaný na úřadu práce je
nevýhodné
Evidence u úřadu práce má především za cíl pomoci
nezaměstnaným lidem najít vhodné zaměstnání, zajistit
rekvalifikaci a po určitou dobu bez práce poskytnout
finanční podporu. Pro nárok na důchod a jeho výši se
doba evidence u úřadu práce považuje za náhradní dobu
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dluhovou kalamitou z dědictví. Takové je zkrátka u nás
pozůstalostní řízení.

přihlášená alespoň do insolvenčního řízení, pokud na dlužníka už běží.

„Místo pozdravu hned ve dveřích u notáře by měl každý
dědic říci: Uplatňuji výhradu soupisu majetku. Jinak za
závazky zemřelého ručí neomezeně celým svým majetkem,
tedy nejen do výše hodnoty dědictví. Je to zaklínadlo, každému to říkám,“ vysvětlil Právu místopředseda Nejvyššího
soudu a specialista na dědické právo Roman Fiala.

A jestliže nikoliv, je třeba neprodleně si začít hlídat insolvenční rejstřík, protože na její přihlášení má věřitel jen
třicet dnů, od okamžiku podání návrhu na bankrot dlužníka. A v neposlední řadě, zda má vůbec smysl pohledávku
vymáhat.
Jindřich Ginter, Právo

Potvrdil, že v pozůstalostním řízení se ještě nemusí zdaleka
zjistit, jaký všechen majetek a závazky po zemřelém ve
skutečnosti zůstaly. „Pokud toto zaklínadlo neuplatníte, tak
občanský zákoník jasně říká, že odpovídáte za dluhy zemřelého celým svým majetkem,“ zdůraznil Fiala.

Zdroj: https://www.novinky.cz/finance/438508-dluhovi-kostlivci
-potapeji-dedice-pomuze-zaklinadlo.html?source=FBS

Soudce vzpomíná na případ, kdy jistá paní vypravila pohřeb své tetě a měla pocit, že musí vše řádně a obratem
vyřešit, tedy i dluhy tety.
Předlužených pozůstalostí přibývá Vladimír Kremlík, právník

Na první dítě nově dostanete vyšší slevu. A pokud alespoň jeden z rodičů pracuje, budete mít vyšší i přídavky. Pokud
se vám narodí více dětí, dostanete více
peněz. A v některém případě i zpětně.
Veronika Doskočilová
Více peněz pro rodiny s dětmi. Tak by se dal shrnout zákon
č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, který je už schválen a čeká jen na podpis prezidentem. Polepší si ale
i studenti nad 26 let, ti budou za některých podmínek stále
státní pojištěnci a pojistné za ně tak bude platit stát.

Schváleno: vyšší slevy na dani a více peněz pro
rodiny s dětmi.

„Získala po ní nemovitost, zaplatila dluhy, o nichž věděla,
jenže pak se po dědickém řízení objevili ještě další, přednostní věřitelé. Najednou jim musela paní platit už ze svého majetku. A od těch, kterým vlastně platit neměla, protože se nejednalo o přednostní pohledávky, už peníze zpět
nedostala. Dostala se sama do dramatické zadluženosti jen
proto, že byla moc slušná. Pro dobrotu na žebrotu,“ shrnul
Fiala.

Vyšší sleva na dani pro první dítě
Slevu na dani na dítě můžete podle zákona o daních
z příjmů uplatnit na dítě, které s vámi žije ve společné domácnosti, je nezletilé nebo mladší 26 let a soustavně se
připravuje na budoucí povolání, případně se kvůli svému
zdravotními stavu připravovat nemůže.

Pokud je podle něho patrné, už ze způsobu života zůstavitele, že bude mít dluhy větší, než třeba činí hodnota bytu či
chalupy, tak je bezpečnější dědictví odmítnout. Pak nastupují do hry další dědici a i ti mohou dědictví také odmítnout.

Musí jít o vaše dítě vlastní, osvojené, v náhradní péči, dítě
druhého z manželů nebo vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, ze kterých by si slevu na dani mohli uplatnit.

Pak dědictví připadne státu. Tomu se říká odúmrť. „Stát
dluhy platí jen z toho, co se utrží z dražby případného majetku zůstavitele,“ dodal Fiala. Jenže odmítejte zdědit byt,
dům či chalupu, když se zdá, že dluhy jsou menší nebo na
první pohled třeba i žádné.
V pozůstalostních řízeních se čím dál tím častěji promítají
pohledávky i dluhy, konkurz vůči mrtvému dlužníkovi
Ladislav Muzikář, soudce Městského soudu v Praze

Výše této slevy se liší podle toho, na kolik dětí ji uplatňujete. Změnou zákona o státní sociální podpoře se mění pouze
výše slevy na dani na první dítě, a to takto:

S tím, jak jsou statisíce lidí zadlužené, a často
i u nebankovních subjektů, nebo neplatily nějaké služby,
skryté riziko předluženého dědictví roste. O to více je důležité
vyřknout
právě
onu
kouzelnou
formuli „Uplatňuji výhradu soupisu majetku“.
„Předlužených pozůstalostí přibývá,“ potvrdil na nedávné
Stálé konferenci českého práva právník Vladimír Kremlík
z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Dítě

Ročně

Měsíčně

1. dítě

15 204 Kč
(původně 13 404 Kč)

1267 Kč
(původně 1117 Kč)

2. dítě

19 404 Kč

1617 Kč

3. a každé
další dítě

24 204 Kč

2017 Kč

Výše slevy na 2. a další dítě zůstává beze změny. Tato
změna bude navíc platit i zpětně, to znamená od
1. ledna 2017.

Právě do správy tohoto úřadu majetek v rámci odúmrtě
spadá. Stačí se podívat na jeho stránky na to, co nabízí
k prodeji, a je patrné, že v desítkách případů jde o pozemky
či objekty bez větší hodnoty. Zarostlé, nepřístupné,
v zastrčených lokalitách, na nichž nelze nic dělat, už vůbec
ne stavět. Nebo jde o polorozpadlé domky s právním problémem, kdy například stojí na pozemku někoho jiného.

Přídavky na děti i pro „bohatší“
Změnou k lepšímu projdou i přídavky na děti. Doposud
platilo, že přídavky na děti budou
přiznány těm, kteří mají příjem do
2,4násobku životního minima. Pokud jste tuto hranici překročili
o setinu a váš příjem činil
2,41 násobku životního minima,
přídavky na děti vám byly odebrány.

Zdědit můžete naopak i pohledávku
„V pozůstalostních řízeních se čím dál tím častěji promítají
pohledávky i dluhy, konkurz vůči mrtvému dlužníkovi,“
potvrdil na nedávné Stálé konferenci českého práva Ladislav Muzikář, soudce Městského soudu v Praze, který je
v pozůstalostních věcech odvolacím soudem.

Ilustrační foto

V jeho konstatování je tak naznačen i opačný úhel pohledu,
totiž že člověk zdědí pohledávku. V takovém případě je
třeba zjistit, zda není promlčená (obvykle po třech letech,
v některých případech ale až po deseti), zda je například

Reálně se tedy váš příjem snížil, ale bohužel jste nad limitem a nárok vám zaniká. Nově ale bude hranice méně přísnější. Nárok na přídavky na děti budou mít domácnosti,
které mají příjem do 2,7násobku životního minima.
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Vyšší rodičovský příspěvek pro vícerčata
Nárok na rodičovský příspěvek máte v případě, že po celý
kalendářní měsíc pečujete osobně, celodenně a řádně o:

dítě do 4 let věku,

dítě do 10 let věku, pokud je dlouhodobě zdravotně postižené.
Pokud splníte alespoň jednu z podmínek, vznikl vám nárok. Nesledují se tu příjmy, ale po dobu výdělečné činnosti musíte zajistit péči o dítě jinou, zletilou osobou.
Maximální měsíční výše vašeho rodičovského příspěvku
se pak stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ:

Jaké je životní minimum v roce 2017, ukazuje tato tabulka:
Pro jednotlivce

3410

Pro první dospělou osobu
v domácnosti

3140

Pro druhou a další dospělou
osobu v domácnosti

2830



Pro nezaopatřené dítě ve věku
do 6 let

1740

6 až 15 let

2140

15 až 26 let (nezaopatřené)

2450



Tyto údaje se nemění, změna zákona na ně nemá vliv
a zůstávají stejné. Právě od těchto částek se však odvíjí to,
jestli budete, nebo nebudete mít nárok na přídavky na
děti.
Pokud vám nárok na přídavky na děti vznikl, budou vám
vyplaceny ve výši podle věku vašich dětí:
Dítě

Výše přídavku

Do 6 let

500 Kč

Od 6 let do 15 let

610 Kč

Od 15 let do
26 let

700 Kč



Jestliže je možné stanovit vyměřovací základ u obou rodičů, vychází se z vyššího z obou vyměřovacích základů.
Po vzniku nároku následně čerpáte rodičovský příspěvek
do vyčerpání částky 220 000 Kč, nejdéle však do 4 let
věku dítěte.
Novinkou je ale zvýšení tohoto příspěvku pro rodiče, kterým se narodila dvojčata či vícerčata. V případě narozených dvojčat a vícerčat je maximální výše částky 330 000 Kč.
Vzniká vám nárok na doplacení?
Pokud jste rodiči vícerčat a již jste vyčerpali částku
220 000 Kč, máte možná nárok na doplacení
110 000 Kč, a to pr ávě do výše 330 000 Kč. Musíte však
splnit podmínku, že pečujete alespoň o 2 děti narozené
současně, a to ve věku do 4 let. Pak vám od 1. ledna
2018 vznikne nárok na rodičovský příspěvek ve výši
110 000 Kč.

Vyšší přídavky jen pracujícím
Jakmile tento schválený zákon vyjde ve sbírce zákonů,
dojde i ke zvýšení přídavků na děti. Nárok na zvýšené
přídavky máte v případě, že alespoň jeden z rodičů pracuje a má příjem. V takové situaci se vám příspěvky zvyšují
o 300 Kč:
Dítě

Výše přídavku

Do 6 let

800 Kč

Od 6 let do 15 let

910 Kč

Od 15 let do 26 let

1000 Kč

Pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího
základu je nižších nebo rovno 7600 Kč, rodičovský příspěvek může činit maximálně 7600 Kč měsíčně.
Pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího
základu převyšuje 7600 Kč, je výše rodičovského
příspěvku omezena touto částkou, maximálně však
výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč
měsíčně.
Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek
v pevných měsíčních částkách 7600 Kč do konce
9. měsíce věku a následně ve výši 3800 Kč měsíčně do 4 let věku dítěte.

Přiznání tohoto příspěvku a zvýšení částky se ale neprovádí automaticky. Musíte si o něj sami aktivně zažádat.
Čl. II.
Při stanovení nároku na rodičovský příspěvek a jeho výši
podle § 30 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se přihlíží
k částce rodičovského příspěvku vyplacené při péči o více
dětí narozených současně za dobu přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona. Pokud již došlo k zániku nároku
na rodičovský příspěvek z důvodu vyčerpání částky
220 000 Kč a rodič nadále pečuje alespoň o 2 děti narozené současně ve věku do 4 let, vzniká mu ode dne 1. ledna
2018 nárok na rodičovský příspěvek ve výši 110 000 Kč.
Přiznání nároku na rodičovský příspěvek i zvýšení dosavadní částky se provede na žádost.

Zvýšené příspěvky se týkají osob, které mají příjem:

alespoň ve výši částky životního minima jednotlivce, podle § 5 odst. 1 písm. a) bodu 2,

z dávek nemocenského pojištění,

z dávek důchodového pojištění,

z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,

z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku

z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po
´
vyčerpání peněžité pomoci v mateřství.

Státní pojištěnci i nad 26 let
Dosud platilo, že pokud studujete prezenčně vysokou
školu v České republice, platí za vás pojistné stát. Má to
ovšem své hranice, a pokud nestihnete dostudovat do
26 let věku, musíte si za sebe bohužel zdravotní pojištění
platit sami.

Pokud však oba rodiče nepracují, nárok na přídavky sice
mají, ale pouze v základní verzi.

To se ale změní. Nově platí, že za vás v určitých případech:
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bytu, a u osoby obývající byt zvláštního určení, jestliže její
(zdravotní stav zvláštní úpravu tohoto bytu vyžaduje.

studujete v doktorském programu,
studujete v tomto programu prvně,
doktorský program je uskutečňován vysokou školou
v České republice,
studujete ve standardní době v prezenční formě studia,
nejste zaměstnanec ani osoba samostatně výdělečně
činná.

4) Za vlastníka bytu se považuje i manžel, který užívá byt
na základě práva bydlení odvozeného od vlastnického práva
druhého manžela, pokud nárok na doplatek na bydlení neuplatňuje manžel jako vlastník bytu. Za nájemce bytu se považují oba manželé, mají-li k bytu společné nájemní právo.
Za dobu trvání nájemního vztahu se považuje i doba od
zániku členství v bytovém družstvu do uplynutí lhůty k vyklizení bytu, doba od smrti nájemce služebního bytu nebo
bytu zvláštního určení do uplynutí lhůty k vyklizení tohoto
bytu a doba od trvalého opuštění služebního bytu nebo bytu
zvláštního určení jeho nájemcem do uplynutí lhůty k vyklizení tohoto bytu.

V takovém případě můžete bez obav studovat, a pokud nestihnete do 26 let věku řádně dostudovat, nic se pro vás
nemění a pojistné za vás dále platí stát.
Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/schvaleno-vyssi-slevy-na-dani
-a-vice-penez-pro-rodiny-s-detmi/

(5) Nárok na doplatek na bydlení má také osoba užívající
nemovitost po dobu probíhajícího dědického řízení k této
nemovitosti, pokud se zůstavitelem, který byl vlastníkem
nemovitosti, žila ve společné domácnosti k datu jeho úmrtí
a byla s ním společně posuzovanou osobou.

Zákonem č. 98/2017 Sb. došlo ke změně zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Uvedený zákon nabyl účinnosti ke dni
1. 6. 2017.
Změna se týká především otázky doplatku na bydlení.
Redakce

(6) V případech hodných zvláštního zřetele může orgán
pomoci v hmotné nouzi určit s využitím informace pověřeného obecního úřadu nebo újezdního úřadu podle § 35a
odst. 1, že za vlastníka nebo jinou osobu užívající byt považuje i vlastníka nebo osobu užívající na základě smlouvy,
rozhodnutí, nebo jiného právního titulu, za účelem bydlení
jiný než obytný prostor, za předpokladu, že uvedený prostor
splňuje standardy kvality bydlení podle § 33b odst. 1. Dále
může v případech hodných zvláštního zřetele orgán pomoci
v hmotné nouzi s využitím informace pověřeného obecního
úřadu nebo újezdního úřadu podle § 35a odst. 1 určit, že za
osobu užívající byt považuje i osobu užívající na základě
smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu za účelem
bydlení ubytovací zařízení podle § 33a odst. 3 v případě
doporučení obce, na jejímž katastrálním území se ubytovací
zařízení nachází, vydaného podle § 33 odst. 3. Za případ
hodný zvláštního zřetele se považuje vždy osoba ubytovaná
v domově pro seniory, domově pro osoby se zdravotním
postižením, domově se zvláštním režimem, chráněném bydlení, domě na půl cesty, terapeutické komunitě, zdravotnickém zařízení lůžkové péče nebo v azylovém domě podle
zákona o sociálních službách); ustanovení § 8 odst. 3 až
5 a § 33b se v tomto případě nepoužijí. Pro prokázání právního titulu k užívání prostorů uvedených ve větách první až
třetí se použije odstavec 1 obdobně.

Ilustrační foto

111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi.

HLAVA II
DOPLATEK NA BYDLENÍ
§ 33
Podmínky nároku na doplatek na bydlení
(1) Nárok na doplatek na bydlení má vlastník bytu, který jej
užívá, nebo jiná osoba, která užívá byt na základě smlouvy,
rozhodnutí, nebo jiného právního titulu, jestliže by po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení snížených o příspěvek
na bydlení podle jiného právního předpisu byl
a) příjem vlastníka bytu nebo jiné osoby, která užívá byt,
zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí nižší než částka
živobytí osoby (§ 24), nebo
b) příjem společně posuzovaných osob zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí nižší než částka živobytí společně
posuzovaných osob (§ 24);
právní titul k užívání bytu je přitom nezbytné prokázat písemným dokladem, přičemž předložení čestného prohlášení k tomuto účelu nestačí.
(2) Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání
nároku na příspěvek na živobytí. Doplatek na bydlení lze
přiznat s přihlédnutím k jejím celkovým sociálním a majetkovým poměrům také osobě, které příspěvek na živobytí
nebyl přiznán z důvodu, že příjem osoby a společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí osoby a společně posuzovaných osob, ale nepřesáhl 1,3násobek částky živobytí
osoby a společně posuzovaných osob.
(3) Nárok na doplatek na bydlení nevznikne, pokud osoba
bez vážného důvodu odmítne možnost přiměřeného bydlení, které je povinna si aktivně hledat; za tímto účelem je
osoba také povinna o pomoc při získání takovéhoto bydlení
požádat obec, ve které má trvalý pobyt či ve které se skutečně zdržuje. Obec je povinna žádost posoudit. Pokud osobě,
která ji o pomoc při získání přiměřeného bydlení požádala,
nabídka takového bydlení ze strany obce nebyla učiněna,
vydá jí obec písemné doporučení dalšího postupu. Pokud
nabídka přiměřeného bydlení nebyla osobou akceptována,
sdělí to obec příslušnému orgánu pomoci v hmotné nouzi.
Ustanovení vět první a druhé se nepoužijí u osoby, které byl
poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku podle jiného
právního předpisu, ze kterého byla financována úprava

(7) Nárok na doplatek na bydlení má bez splnění podmínek
uvedených v odstavcích 1 až 3 nezletilé nezaopatřené dítě,
které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti
nebo mládež, nebo které žije v náhradní rodinné péči, a to
za podmínky, že na něj přešlo vlastnictví nebo nájem bytu
a dítě nemá dostatečný příjem nebo majetek k úhradě odůvodněných nákladů na bydlení.
(8) Splňuje-li podmínky nároku na doplatek na bydlení více
osob, náleží doplatek na bydlení jen jednou v rámci jednoho
okruhu společně posuzovaných osob, a to osobě určené na
základě dohody těchto osob. Nedohodnou-li se tyto osoby,
určí orgán pomoci v hmotné nouzi, které z těchto osob se
doplatek na bydlení přizná.
(9) Nárok na doplatek na bydlení nevznikne, pokud se byt,
jiný než obytný prostor podle odstavce 6 věty první nebo
ubytovací zařízení nachází v oblasti se zvýšeným výskytem
sociálně nežádoucích jevů vyhlášené opatřením obecné
povahy podle § 33d. Ustanovení věty první se nepoužije na
případy, kdy vlastnické právo nebo právo na užívání bytu,
jiného než obytného prostoru podle odstavce 6 věty první
nebo ubytovacího zařízení vzniklo před vydáním opatření
obecné povahy podle § 33d.
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§ 33a
Byt, jiný než obytný prostor a ubytovací zařízení

orgánu pomoci v hmotné nouzi obecný stavební úřad.

(3) Při provádění kontroly podle odstavce 2 se postupuje
podle ustanovení zákona o kontrole.

(1) Bytem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor místností nebo samostatná obytná místnost, které svým stavebně
technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky
na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt.

§ 33c
Podmínky pro posouzení případů hodných zvláštního
zřetele
(1) Za případ hodný zvláštního zřetele podle § 33 odst. 6
věty první či druhé nebo podle § 33a odst. 5 nelze považovat situaci, kdy osoba, popřípadě osoby s ní společně posuzované,
a) bez vážných důvodů opustily předchozí bydlení v bytě
podle § 33a odst. 1,
b) nejsou s obcí, v níž mají skutečný pobyt, popřípadě
s místem, které je z této obce běžně dostupné, spjaty,
c) jsou s obcí, v níž mají skutečný pobyt, popřípadě s místem, které je z této obce běžně dostupné, spjaty a zároveň
pro ně v uvedené obci nebo v uvedeném místě je dostupné
jiné přiměřené bydlení.

2) Jiným než obytným prostorem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, který je na základě smlouvy, rozhodnutí
nebo jiného právního titulu určen pro bydlení, a který zároveň splňuje standardy kvality bydlení podle § 33b odst.
1. Pro prokázání právního titulu k užívání jiného než obytného prostoru uvedeného ve větě první se použije § 33 odst.
1 obdobně.
(3) Ubytovacím zařízením se pro účely tohoto zákona rozumí ubytovací zařízení splňující podmínky uvedené v
§ 21a zákona o ochraně veřejného zdraví, jestliže je ubytování v těchto zařízeních poskytováno na dobu delší než dva
měsíce v období šesti měsíců po sobě jdoucích. Pokud je
ubytování poskytováno v ubytovacích zařízeních podle věty
první, odstavec 2 a § 33b se v tomto případě nepoužijí.

(2) Při hodnocení plnění podmínky sepětí osoby s obcí se
posuzuje zejména,
a) zda osoba v uvedené obci vykonává výdělečnou činnost,
a to s výjimkou osoby, která je uvedena v § 3 odst. 1 písm.
a) bodech 1 až 10,
b) zda je osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání
u krajské pobočky Úřadu práce, v jejímž územním obvodu
se zdržuje, a plní povinnosti uchazeče o zaměstnání na kontaktním pracovišti této krajské pobočky Úřadu práce, v jehož obvodu je uvedená obec, a to s výjimkou osoby, která
je uvedena v § 3 odst. 1 písm. a) bodech 1 až 10,
c) zda osoba v této obci žije s rodinou,
d) zda osoba v této obci má nezaopatřené děti, které zde
plní povinnou školní docházku nebo se zde soustavně připravují na budoucí povolání,
e) zda osoba v této obci pobývá ze zdravotních důvodů,
nebo
f) zda popřípadě existují jiné významné důvody, neuvedené
v písmenech a) až e), které osobu k obci váží.

(4) Za byt se pro účely tohoto zákona považuje též soubor
místností, které tvoří stavbu pro individuální či rodinnou
rekreaci, nebo samostatná místnost, která tvoří stavbu pro
individuální či rodinnou rekreaci, pokud jsou tyto stavby
užívány vlastníkem k trvalému bydlení a pokud splňují
standardy kvality bydlení podle § 33b odst. 1.
(5) V případech hodných zvláštního zřetele lze s využitím
informace pověřeného obecního úřadu nebo újezdního úřadu podle § 35a odst. 1 pro účely tohoto zákona za byt považovat i část bytu, pokud byt splňuje podmínky podle odstavce 1. Pokud v tomto bytě žije více osob, které se pro tyto
účely společně neposuzují, určuje se výše odůvodněných
nákladů na bydlení za celý byt, a je-li na tento byt těmto
osobám poskytován příspěvek na bydlení podle zákona
o státní sociální podpoře, odečte se tento příspěvek od odůvodněných nákladů na bydlení za celý byt, a dále se postupuje podle § 8. Odečte-li se příspěvek na bydlení postupem
uvedeným ve větě druhé, platí, že pro účely zjišťování nároku na doplatek na bydlení a jeho výše se tento příspěvek již
znovu neodečítá.

(3) Při hodnocení plnění podmínky dostupnosti jiného přiměřeného bydlení se zjišťuje, zda je v obci pro tuto osobu
dostupné jiné přiměřené bydlení v bytě podle § 33a odst. 1,
popřípadě v pobytovém zařízení sociálních služeb, a zjišťuje se též, zda u osoby není předpoklad dostupné bydlení
jinak získat a udržet, i když si jej aktivně hledá.
§ 33d
Oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů

§ 33b
Standardy kvality bydlení jiného než obytného prostoru,
stavby pro individuální či rodinnou rekreaci a jejich
kontrola
(1) Jiný než obytný prostor nebo stavba pro individuální či
rodinnou rekreaci musí mít pro účely poskytnutí doplatku
na bydlení podle tohoto zákona povahu samostatně vymezeného uzamykatelného prostoru s minimálně jednou pobytovou místností, který svou polohou, velikostí a stavebním
uspořádáním splňuje dále uvedené požadavky k tomu, aby
se v něm zdržovaly a bydlely osoby, a neomezený přístup k
pitné vodě. Pro vymezení jiného než obytného prostoru se
použijí § 3 písm. i), § 8, § 10 odst. 5 a 6, § 11, § 38, § 44
odst. 1 písm. a) a § 44 odst. 1 věta druhá vyhlášky o technických požadavcích na stavby, ve znění účinném ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona, přiměřeně. Pro vymezení
stavby pro individuální či rodinnou rekreaci se použijí § 3
písm. i), § 8, § 11, § 38 a § 40 odst. 2 vyhlášky o technických požadavcích na stavby, ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, přiměřeně s tím, že tato stavba
musí mít záchod.

(1) Obec, na jejímž území se nacházejí místa, ve kterých se
ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevy, může
požádat pověřený obecní úřad, v jehož územním obvodu se
tato místa nacházejí, o vydání opatření obecné povahy, jímž
se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů (dále jen „opatření obecné povahy“). Žádost
musí obsahovat:
a) identifikaci míst, ve kterých se ve zvýšené míře vyskytují
sociálně nežádoucí jevy, a
b) odůvodnění, v čem je spatřován zvýšený výskyt sociálně
nežádoucích jevů; za sociálně nežádoucí jevy se považuje
zejména porušování veřejného pořádku, nepříznivé vlivy
působící na děti, výskyt osob pod vlivem návykových látek
apod.
(2) Pověřený obecní úřad na základě žádosti podle odstavce
1 připraví návrh opatření obecné povahy. Pověřený obecní
úřad projedná návrh opatření obecné povahy s Policií České

(2) Kontrolu, zda jiný než obytný prostor nebo stavba pro
individuální či rodinnou rekreaci splňuje požadavky uvedené v odstavci 1, provádí pro účely tohoto zákona na žádost
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republiky, má-li být opatření obecné povahy vydáno z důvodu
zvýšeného výskytu narušování veřejného pořádku,
s obecním úřadem obce s rozšířenou působností jako orgánem
sociálně-právní ochrany dětí, má-li být opatření obecné povahy vydáno z důvodu zvýšeného výskytu nepříznivých vlivů
působících na děti.
(3) Námitky proti návrhu opatření obecné povahy mohou podat pouze vlastníci nemovitostí, které se nacházejí v oblasti
uvedené v návrhu opatření obecné povahy.
(4) Neshledá-li pověřený obecní úřad na základě vlastního
posouzení, s přihlédnutím k výsledkům projednání s dotčenými orgány, doručeným připomínkám a námitkám, že se v místech uvedených v návrhu opatření obecné povahy ve zvýšené
míře sociálně nežádoucí jevy nevyskytují, vydá opatření
obecné povahy.
(5) Pověřený obecní úřad zruší opatření obecné povahy, požádá-li o to obec, jež podala žádost na jeho vydání.
(6) Žádosti podle odstavců 1 a 5 podává obec v samostatné
působnosti.
§ 34
Odůvodněné náklady na bydlení
Do odůvodněných nákladů na bydlení se započítávají
a) nájemné, popřípadě obdobné náklady spojené s vlastnickou
nebo družstevní formou bydlení nebo obdobné náklady při
užívání bytu v jiné než nájemní, družstevní nebo vlastnické
formě bydlení; nájemným nebo obdobnými náklady při užívání bytu v jiné než nájemní, družstevní nebo vlastnické formě
bydlení se rozumí nájemné hrazené v nájemních bytech, a to
až do výše, která je v místě obvyklá; obdobnými náklady spojenými s vlastnickou nebo družstevní formou bydlení se rozumí výše prokazatelných nákladů, maximálně však do výše
nákladů uvedených v zákoně o státní sociální podpoře),
b) pravidelné úhrady za služby spojené s užíváním bytu, maximálně však do výše, která je v místě obvyklá; úhradou služeb bezprostředně spojených s užíváním bytu se rozumí úhrada za ústřední (dálkové) vytápění a za dodávku teplé vody, za
úklid společných prostor v domě, za užívání výtahu, za dodávku vody z vodovodů a vodáren, za odvádění odpadních
vod kanalizacemi, za osvětlení společných prostor v domě, za
odvoz tuhého komunálního odpadu, za vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, popřípadě další prokazatelné a nezbytné služby související s bydlením,
c) úhrada prokazatelné nezbytné spotřeby energií; úhradou
prokazatelné nezbytné spotřeby energií se rozumí úhrada dodávky a spotřeby elektrické energie, plynu, případně výdaje
na další druhy paliv, a to ve výši, která je v místě obvyklá;
výše úhrady za prokazatelnou nezbytnou spotřebu energií se
stanoví jako průměrná cena za dodávku energií pro bytovou
jednotku určité velikosti podle sdělení příslušných dodavatelů
těchto energií, nejvýše však ve výši skutečných úhrad; v odůvodněných případech lze navýšit takto zjištěné částky až o 10
%; za odůvodněný případ se považuje zejména dlouhodobý
nepříznivý zdravotní stav,
d) v případech hodných zvláštního zřetele při užívání jiného
než obytného prostoru nebo ubytovacího zařízení úhrada nákladů uvedená v písmenech a) až c), a to do výše, která je
v místě obvyklá, avšak maximálně do výše 80 % normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře),
e) v případech hodných zvláštního zřetele podle § 33 odst.
6 věty třetí úhrada nákladů uvedená v písmenech a) až c), a to
do výše, která je v místě obvyklá, maximálně však do výše
normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře),
f) u stavby pro individuální či rodinnou rekreaci užívané

vlastníkem úhrada nákladů uvedená v písmenech a) až
c), a to do výše, která je v místě obvyklá, avšak maximálně do výše 90 % normativních nákladů na bydlení
podle zákona o státní sociální podpoře).
§ 35
Výše doplatku na bydlení
Výše doplatku na bydlení za kalendářní měsíc činí rozdíl mezi částkou odůvodněných nákladů na bydlení,
sníženou o příspěvek na bydlení vyplacený v měsíci
bezprostředně předcházejícím aktuálnímu kalendářnímu měsíci, a částkou, o kterou příjem
a) osoby (§ 9 odst. 1) zvýšený o vyplacený příspěvek
na živobytí převyšuje částku živobytí osoby, nebo
b) osoby a společně posuzovaných osob (§ 9 odst. 1)
zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí převyšuje
částku živobytí společně posuzovaných osob; pokud
však v rámci společně posuzovaných osob, které jsou
posuzovány pro účely pomoci v hmotné nouzi, není
některá z osob považována za osobu v hmotné nouzi
nebo není oprávněnou osobou, stanoví se výše doplatku
na bydlení s poměrnou částí příspěvku na živobytí připadající na osobu, která není považována za osobu
v hmotné nouzi nebo není oprávněnou osobou.
§ 35a
Vzájemná součinnost krajské pobočky Úřadu práce,
obce a pověřeného obecního úřadu nebo újezdního
úřadu
(1) Vyhodnocuje-li krajská pobočka Úřadu práce
v rámci posuzování, zda se jedná o případ hodný
zvláštního zřetele podle § 33 odst. 6 věty první či druhé
nebo podle § 33a odst. 5, požádá pověřený obecní úřad
nebo újezdní úřad, příslušný podle místa skutečného
pobytu osoby, popřípadě společně posuzovaných osob,
o informaci prostřednictvím Jednotného informačního
systému práce a sociálních věcí. Obsahem informace
uvedené ve větě první jsou údaje potřebné k vyhodnocení podmínek podle § 33c odst. 1, které zná pověřený
obecní úřad nebo újezdní úřad ze své úřední činnosti.
Úřad uvedený ve větě první poskytne krajské pobočce
Úřadu práce požadovanou informaci bezodkladně,
nejpozději však do 20 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti.
(2) O skutečnosti, že osobě užívající jiný než obytný
prostor nebo ubytovací zařízení byl přiznán doplatek na
bydlení nebo doplatek na bydlení přiznán nebyl, informuje krajská pobočka Úřadu práce bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 20 kalendářních dnů, pověřený obecní úřad nebo újezdní úřad příslušný podle
místa skutečného pobytu této osoby s podnětem k zahájení sociální práce za účelem řešení bytové situace této
osoby.
(3) Krajská pobočka Úřadu práce poskytne obci na
základě její žádosti informace o počtu osob, kterým je
poskytován doplatek na bydlení na jejím území podle
lokalit uvedených v žádosti.
Zdroj: http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-pomoci-vhmotne-nouzi/f3012219/
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