
  

 

 

   
 
 
 
 
 

Otázka týdne 
Syn ukončí druhý ročník střední školy a z důvodu 
špatného prospěchu už ve studiu zde nebude pokra-
čovat. Od září by měl nastoupit do učňovského oboru 
na jiné střední odborné škole. Bude za něj po dobu 
těchto školních prázdnin nadále hradit zdravotní 
pojištění stát? 

Odpověď 
.Jestliže váš syn řádně ukončí druhý ročník střední školy, 
přestává být podle „školského zákona“ žákem školy dne 
30. 6. Pro účely zdravotního pojištění se ale při posuzo-
vání, kdo je nezaopatřeným dítětem, za které je plátcem 
pojistného na zdravotní pojištění stát, vychází ze zákona 
č. 117/1995 Sb., o sociálním zabezpečení. Podle tohoto 
zákona je dítě nezaopatřeným z důvodu přípravy na bu-
doucí povolání i v době od ukončení výuky v jednom 
školním roce do počátku následujícího školního roku 
za podmínky, že pokračuje v dalším studiu bezpro-
středně, to je bez jakéhokoliv přerušení. Podmínkou 
není, aby šlo o studium na téže škole. 

Pokud by student na střední škole výuku ve školním roce 
nedokončil, např . z důvodu vyloučení ze studia nebo 
předčasného zanechání studia, byl by posuzován jako 
nezaopatřené dítě pouze do dne ukončení studia. Jeho 
ukončení by musel nahlásit své zdravotní pojišťovně  
a zároveň by se musel přihlásit k některé z kategorií plát-
ců pojistného – buď by se musel stát zaměstnancem 
(včetně "nadlimitních" prací na dohodu o provedení prá-
ce nebo dohodu o pracovní činnosti), nebo začít podni-
kat, nebo by za něj musel být plátcem pojistného stát  
z jiného důvodu, než jako za nezaopatřené dítě. Jestliže 
žádná z těchto situaci nenastane a jen by čekal na začá-
tek studia na jiné střední škole, musel by se přihlásit do 
kategorie osoba bez zdanitelných příjmů a platit si pojist-
né sám. Po začátku školního roku by pak pojišťovně 
doložil své nové studium, a plátcem pojistného na zdra-
votní pojištění by za něj byl opět stát. 

Vzhledem k tomu, že váš syn školní rok dokončí a bude 
hned po prázdninách od září pokračovat ve studiu na 
učňovském oboru střední odborné školy, která je jedním 
ze stupňů středního vzdělání, bude i po dobu školních 
prázdnin považován za nezaopatřené dítě, za které 
hradí pojistné stát. To platí i v př ípadě, že by po dobu 
těchto školních prázdnin vykonával nějakou výdělečnou 
činnost. 

Mgr. Oldřich Tichý 
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP 
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Cestování osob se zdravotním postižením 
Pokud se zdržujete v jiné členské zemi po přechodnou do-
bu - např. v rámci turistického ruchu - nevzniká nárok na 
uplatňování výhod, které jsou poskytovány tamním obča-
nům se zdravotním postižením. Jedná-li se např. o zlevněné 
vstupné do muzea, nemáte nárok tuto slevu vyžadovat. 
Můžete se samozřejmě s provozovatelem objektu zkusit 
domluvit, pak už záleží na jeho uvážení. 

Tato situace pramení z toho, že neexistuje žádný jednotný 
systém pro posuzování stupně zdravotního postižení a při-
znávání nároků. V tomto směru mají jednotlivé země vlast-
ní politiku. Za těchto okolností ani nelze vytvořit univer-
zální průkaz ZTP a nedochází ani k obecnému uznávání 
národních průkazů. 

Práva zdravotně postižených při cestách letadlem  
a vlakem 
V oblasti letecké dopravy došlo k významnému posílení 
práv osob se zdravotním postižením prostřednic-
tvím nařízení EP a Rady (ES) č. 1107/2006 o právech osob 
se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace v letecké dopravě. Nařízením se řídí 
členské státy EU i EHP od 26.7.2008. Účelem je stanovení 
pravidel pro ochranu a poskytování pomoci osobám se 
zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace v letecké dopravě, aby se zabránilo 
jejich diskriminaci a bylo zajištěno, že se jim dostane po-
moci. Stanoví způsob pomoci ze strany provozovatelů le-
tišť a leteckých dopravců, přičemž tato služba je poskyto-
vána bez dodatečných poplatků. Zakotven je zde také zákaz 
odmítnout přepravu osob se zdravotním postižením 
z důvodu jejich handicapu nebo omezené schopnosti pohy-
bu a orientace (stanoveny jsou výjimky, kdy je odmítnutí 
možné). 

Pro železnice je od konce roku 2009 závazné nařízení EP a 
Rady (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestují-
cích v železniční přepravě. Kapitola V se věnuje zvlášť 
právům osob se zdravotním postižením a omezenou schop-
ností orientace a pohybu. Obdobně jako u letecké dopravy 
jsou stanovena nediskriminační pravidla a pravidla pro 
poskytování pomoci. 

Parkovací karta pro postižené osoby  
v Evropské unii:  
podmínky v členských státech  

SLOVENSKO OBECNĚ  
Na komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vy-
hrazená pro osoby se zdravotním postižením označena 
symbolem vozíčkáře. Vozidlům označeným symbolem 01 
je povoleno používání zón s omezeným stáním. Neparkujte 
na místech označených registrační značkou vozidla.  

PARKOVÁNÍ NA KOMUNIKACÍCH  
Řidič vozidla přepravujícího těžce zdravotně postiženou 
osobu, která musí využívat individuální dopravy, nemusí, 
je-li vozidlo označeno symbolem 01, dodržovat zákazy 
stání, pokud tím není ohrožena plynulost a bezpečnost pro-
vozu.  

Vozidlo označené symbolem 01 nemusí dodržovat doprav-
ní značení: „Mimo zásobování“ (Neplatí pre zásobovanie) 
„Pouze pro zásobování“ (Iba zásobovanie) „Mimo doprav-
ní obsluhu“ (Neplatí pre prepravné služby) „Dopravní ob-
sluha“ (Prepravné služby)  

PARKOVÁNÍ NA PARKOVIŠTÍCH Na některých parko-
vištích je umožněno zdarma nebo za snížený parkovací 
poplatek parkovat vozidla označená parkovací kartou.  
 

 Ověřte si na vývěsce parkoviště nebo se zeptejte 
obsluhy.  

SLOVINSKO OBECNĚ  
Na komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 
vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena 
symbolem vozíčkáře.  

PARKOVÁNÍ NA KOMUNIKACÍCH Na místech se 
zákazem stání můžete zaparkovat až na dvě hodiny, 
avšak pouze pokud netvoříte překážku provozu. Na mís-
tech, kde se vyžaduje úhrada, musíte za parkování zapla-
tit a dodržovat časový limit. Tam, kde máte povoleno 
parkování na chodníku, musíte zajistit vedle vozidla prů-
chod pro chodce o minimální šířce 1,6 m.  

 Ověřte si na místě.  

Nevjíždějte do pěších zón a neparkujte v nich. 

PARKOVÁNÍ NA PARKOVIŠTÍCH Na některých par-
kovištích je umožněno zdarma parkovat vozidla označe-
ná parkovací kartou. Â Ověřte si na vývěsce parkoviště 
nebo se zeptejte obsluhy.  

BULHARSKO OBECNĚ  
Na komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 
vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena 
symbolem vozíčkáře.  

PARKOVÁNÍ NA KOMUNIKACÍCH  
Při parkování mimo osídlené zóny je nutno zastavit vozi-
dlo mimo vozovku sloužící dopravnímu provozu. Parko-
vání na vozovce sloužící provozu je zakázáno. V osídle-
ných zónách může vlastník nebo správce komunikace 
vymezit oblasti, komunikace nebo části komunikací jako 
zóny pro krátkodobé parkování během určitých hodin. 
Tato doba nemá být kratší než 30 minut a delší než  
3 hodiny.  

PARKOVÁNÍ NA PARKOVIŠTÍCH Parkovací plochy 
jsou opatřené svislým či vodorovným dopravním znače-
ním a informačními tabulemi s pokyny pro řidiče o pod-
mínkách parkování. Příslušný orgán místní správy může 
stanovit parkovací poplatek.  

NĚMECKO OBECNĚ  
Na komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 
vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena 
symbolem vozíčkáře. Neparkujte na místech označených 
jménem osoby nebo registrační značkou vozidla.  

PARKOVÁNÍ NA KOMUNIKACÍCH  

Na parkovacích místech na komunikacích nebo v zónách, 
kde je jinak parkování zakázáno, můžete zaparkovat až 
na dobu tří hodin.  

 Parkovací dobu můžete překročit na parkovacích 
místech na komunikacích nebo v zónách s časově 
omezeným parkováním.  

 Můžete bezplatně stát na parkovacích místech, 
kde je vyžadována úhrada prostřednictvím auto-
matů na parkovací lístky nebo parkovacích hodin. 

 Můžete stát na parkovacích místech vyhrazených 
pro rezidenty po dobu až tří hodin.  

 Můžete parkovat v zónách s dopravním omezením 
i mimo určená parkovací místa za podmínky, že 
nebráníte průjezdní dopravě.  

 Parkujte v pěších zónách pouze tehdy, pokud to 
místní úprava výslovně povoluje. Ověřte si na 
místě. I tehdy, je-li to povoleno, smíte vjíždět  
a parkovat pouze ve vyhrazených dobách.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0001:0009:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0001:0009:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0001:0009:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0014:0041:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0014:0041:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0014:0041:CS:PDF
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 Ověřte si na místě. V řadě oblastí smíte parkovat 

bez časového omezení na místech, kde je parkování 
bezplatné, ale časově omezené.  

 Ověřte si na místě. Nevjíždějte do pěších zón a ne-
parkujte v nich.  

PARKOVÁNÍ NA PARKOVIŠTÍCH  

Parkoviště poskytují úlevy vozidlům označeným parkovací 
kartou.  

 Ověřte si na vývěsce parkoviště nebo se zeptejte 
obsluhy.  

ITÁLIE OBECNĚ  

Na komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vy-
hrazená pro osoby se zdravotním postižením označena 
žlutou čarou a symbolem vozíčkáře. Neparkujte na místech 
označených jménem osoby nebo registrační značkou vozi-
dla.  

PARKOVÁNÍ NA KOMUNIKACÍCH  

Na komunikacích se zákazem stání můžete zaparkovat 
pouze v naléhavých případech a pokud netvoříte překážku 
provozu. Ve většině oblastí, kde se vyžaduje úhrada, musí-
te za parkování zaplatit.  

 Ověřte si na místě.  

Smíte parkovat bez časového omezení všude tam, kde je 
parkování bezplatné, ale časově omezené. Nevjíždějte do 
pěších zón a zón ZTL (s dopravním omezením) a neparkuj-
te v nich, pokud to místní úprava konkrétně nepovoluje.  

 Ověřte si na místě.  

PARKOVÁNÍ NA PARKOVIŠTÍCH  

Vždy jedno z 50 míst na veřejných parkovištích je označe-
no pro stání vozidel označených parkovací kartou. Na těch-
to místech smějí vozidla označená parkovací kartou parko-
vat zdarma.  

 Ověřte si na vývěsce parkoviště nebo se zeptejte 
obsluhy. 

RAKOUSKO OBECNĚ  

Na komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vy-
hrazená pro osoby se zdravotním postižením označena 
symbolem vozíčkáře. Neparkujte na místech označených 
jménem osoby nebo registrační značkou vozidla.  

PARKOVÁNÍ NA KOMUNIKACÍCH  

Neparkujte na komunikacích, kde je zakázáno stání a za-
stavení. Ve většině oblastí smíte parkovat bezplatně a bez 
časového omezení tam, kde je parkování zpoplatněno.  

 Ověřte si na místě.  

Smíte parkovat bez časového omezení na místech s bez-
platným, avšak časově omezeným parkováním. Můžete 
vjíždět do pěších zón a parkovat v nich, avšak pouze bě-
hem hodin povolených pro vjezd zásobování.  

 Ověřte si na místě.  

PARKOVÁNÍ NA PARKOVIŠTÍCH  

Veřejná parkoviště neposkytují žádné úlevy vozidlům 
označeným parkovací kartou.  

Zdroj: https://www.euroskop.cz/gallery/71/21475-
parkovaci_karta.pdf 

Poznámka: Tyto parkovací úlevy platí pouze tehdy, pokud 
neexistuje jiná možnost parkování v blízkém sousedství. 
Maximální časový limit pro parkování nesmí překročit  
24 hodiny.  

PARKOVÁNÍ NA PARKOVIŠTÍCH  
Řády parkovišť se různí. Ověřte si na vývěsce parkoviště 
nebo se zeptejte obsluhy. 

ŘECKO OBECNĚ  
Na komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vy-
hrazená pro osoby se zdravotním postižením označena sym-
bolem vozíčkáře. Neparkujte na místech označených jmé-
nem osoby nebo registrační značkou vozidla.  

PARKOVÁNÍ NA KOMUNIKACÍCH Použití parkovací 
karty umožňuje v naléhavých případech parkování na veřej-
ných komunikacích a místech pro dopravní provoz, pěší či 
zvířata. Neparkujte na komunikacích, kde je stání zakázáno. 
Ve většině oblastí, kde se vyžaduje úhrada, musíte za parko-
vání zaplatit.  

 Ověřte si na místě.  

Ve většině oblastí smíte parkovat bez časového omezení 
všude tam, kde je parkování bezplatné, avšak časově ome-
zené.  

 Ověřte si na místě. Nevjíždějte do pěších zón a ne-
parkujte v nich.  

PARKOVÁNÍ NA PARKOVIŠTÍCH  
Na některých parkovištích je umožněno zdarma parkovat 
vozidla označená parkovací kartou. Ověřte si na vývěsce 
parkoviště nebo se zeptejte obsluhy.  

ŠPANĚLSKO OBECNĚ  
Na komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vy-
hrazená pro osoby se zdravotním postižením označena sym-
bolem vozíčkáře.  

PARKOVÁNÍ NA KOMUNIKACÍCH  
Neparkujte na komunikacích, kde je parkování zakázáno, 
pokud to místní úprava konkrétně nepovoluje.  

 Ověřte si na místě. Úlevy na parkovacích poplatcích 
a parkovacích dobách pro vozidla označená parkova-
cí kartou se různí.  

 Ověřte si na místě. Nevjíždějte do pěších zón a ne-
parkujte v nich, pokud to místní úprava konkrétně 
nepovoluje.  

 Ověřte si na místě.  

PARKOVÁNÍ NA PARKOVIŠTÍCH  
Na většině míst nabízejí parkoviště úlevy vozidlům označe-
ným parkovací kartou.  

 Ověřte si na vývěsce parkoviště nebo se zeptejte 
obsluhy.  

FRANCIE OBECNĚ  
Na komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vy-
hrazená pro osoby se zdravotním postižením označena sym-
bolem vozíčkáře. Existuje sice vnitrostátní systém parkova-
cích úlev, mohou ale platit odchylné místní úpravy.  

 Ověřte si na místě.  

Zákon jasně stanoví volný vjezd na vyhrazená parkovací 
místa pro osoby s postižením a zakazuje jakýkoli druh zaří-
zení, který by těmto osobám v přístupu bránil.  

PARKOVÁNÍ NA KOMUNIKACÍCH  
Neparkujte na komunikacích, kde je stání zakázáno. Na 
místech, kde se vyžaduje úhrada, musíte za parkování zapla-
tit. V Paříži a některých dalších městech je umožněno zdar-         
ma parkovat vozidlům označeným parkovací kartou.  
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Kdy vám v zahraničí seberou řidičák?  
V Německu i za jízdu na červenou. 
13.06.2018 | Lucie Mečířová, Finance.cz 
Spotřebitel 
Pokud máte v plánu vycestovat autem do ciziny, nikdy 
není na škodu přečíst si o tamějších předpisech, které mají 
platit na silnicích. Důkladně bychom si navíc měli zjistit  
i požadavky na povinnou výbavu v dané zemi. Vyhneme 
se tak zbytečným nepříjemnostem, které by se mohly pro-
dražit. Pokuty v zahraničí jsou totiž často o dost vyšší  
a zpravidla přísnější, než je tomu v ČR. 

 
(zdroj: shutterstock.com) 
Zabavení řidičáku bývá nepříjemné už v rodné zemi, na-
tož pak v zahraničí. Za jaké přestupky vám jeho zadržení 
může hrozit? A bude zákaz řízení z Německa platit i pro 
ČR? 

Kde platí český (evropský) řidičák? 
Od roku 2013 mají všechny řidičáky vydávané na území 
EU totožný formát. Pozor: nejedná se o mezinárodní for-
mu, nýbrž pouze o evropskou, která je uznávána v těchto 
zemích: 
 

 
 
V Bělorusku je k evropskému ŘP třeba ještě osobní iden-
tifikační průkaz včetně fotografie. 
**Výjimkou je Republika Srbska. Do té je třeba meziná-
rodní ŘP. 
***Pokud si chcete půjčit auto, bude po vás vyžadován 
mezinárodní ŘP. 
****Podmínkou je, že ŘP musí být přeložen do ruštiny, 
Co se pak týče zemí, jako je např. Albánie a Andorra, 
bude třeba si sehnat mezinárodní řidičský průkaz typu 
Ženeva společně s evropským. 

Belgie Lichtenštejnsko Slovensko 

Bělorusko* Litva Slovinsko 

Bosna a Herce-
govina 

Lotyšsko Srbsko 

Bulharsko Lucembursko Španělsko 

Černá Hora Maďarsko Švédsko 

Dánsko Nizozemí Švýcarsko 

Estónsko Norsko Turecko 

Finsko Polsko Ukrajina 

Francie Portugalsko Velká Británie 

Chorvatsko Rakousko - 

Irsko Rumunsko*** - 

Island Rusko**** - 

Itálie Řecko*** - 

Za co vám mohou v zahraničí sebrat ŘP? 
Nejčastější přestupky/trestné činy, za které vám může 
být řidičák zabaven, jsou podobné jako u nás. Jednoznačně 
vám pak bude odebrán především za řízení pod vlivem 
alkoholu nebo omamných a psychotropních látek nad 
povolenou mez a při vysokém překročení maximální 
rychlosti. Dále pak také př i neposkytnutí první pomo-
ci anebo v případě ujetí z místa nehody. 
Zvláště v zahraničí ale pak existuje řada situací, kdy pro 
odebrání řidičáku stačí i přestupek, který je v ČR trestán  
o dost benevolentněji. Např. v Německu vám mohou zaba-
vit ŘP na dobu jednoho měsíce kvůli jízdě na červenou  
a k tomu navíc i udělit pokutu ve výší až 360 euro. V Ra-
kousku pak o průkaz můžete přijít na déle než tři měsíce  
v případě, pokud nedodržením dostatečného odstupu ohro-
žujete ostatní řidiče. A k tomu si připočtěte i pokutu v roz-
mezí 21 – 2180 euro. 

Rozdíl mezi zadržením řidičáku a zrušením oprávnění 
k řízení 
Zadržení, odebrání či zabavení řidičského průkazu není 
definitivní. Obvykle je pouze na dobu určitou na základě 
toho, co stanoví policie dané země. Ve druhém případě 
přicházíte o řidičák a zároveň k řízení motorového vozidla 
v dané zemi již nejste oprávněn, což znamená, že k získání 
tohoto oprávnění bude třeba opět ,,si udělat“ autoškolu. 
V některých zemích má řidič s odebraným řidičákem mož-
nost tzv. dojezdu, což znamená, že dostává šanci dopravit 
se tam, kam potřebuje. Jinde vám bude ŘP zabaven oka-
mžitě a bez ohledu na to, zdali se potřebujete kamkoliv 
dopravit, nebo ne. 

Kde bude platit zákaz řízení? 
V cizině vám nemohou zrušit oprávnění k řízení moto-
rových vozidel. Přesto může zahraniční policie nebo 
soud o vašem přestupku informovat české úřady. Zrušit 
oprávnění vám ale přesto může pouze orgán, který vám 
průkaz vydal. Při zahraničních cestách vám tedy prostřed-
nictvím zahraniční policie lze udělit pouze zákaz řízení 
anebo ustanovit odebrání ŘP. Takový zákaz ale bude 
platit pouze v dané zemi. 
Důležité – pokud vám bude udělen zákaz řízení např. na 
Slovensku, platí pouze pro tuto zemi. V jiném státě anebo 
dokonce v ČR je zákaz neplatný. 

Jak získám zpět zabavený řidičák v cizině? 
Zabavený řidičský průkaz vám v zahraničí zpět nevydají. 
Bude odeslán prostřednictvím ministerstva do vaší země  
a následně předán příslušnému úřadu v místě vašeho trva-
lého bydliště, kde si jej budete moci vyzvednout. 

Tolerance alkoholu za volantem v ČR a zahraničí 

 Česko – nulová tolerance alkoholu v krvi 

 Francie – do 0,5 promile v krvi, u řidičů autobusu  
a autokarů do 0,2 promile 

 Chorvatsko – do 0,5 promile v krvi, pro řidiče do 24 
let, profesionální řidiče anebo ty, kteří řídí vozidla nad 3,5 
tuny, je zde nulová tolerance. 

 Itálie – do 0,5 promile v krvi Maďarsko – nulová tole-
rance alkoholu v krvi. 

 Německo – do 0,5 promile, u řidičů do 21 let, starších 
řidičů a vlastníků ŘP po kratší dobu než 2 roky je zde tole-
rance nulová. 

 Polsko – tolerováno je pouze do 0,2 
promile. 

 Rakousko – do 0,5 promile 
Slovensko – nulová tolerance alkoholu v 
krvi 
Zdroj: https://www.finance.cz/498467-
zabaveni-rp-zahranici/ 

https://www.finance.cz/492533-auto-povinna-vybava/
https://www.finance.cz/493960-pujceni-auta-zahranici/
https://www.finance.sk/182156-zadrzany-vodicak-na-bicykli/
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v řádném starobním důchodu je pro účely placení sociálního 
pojištění považován za vedlejší činnost. Když je hrubý zisk  
z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu, 
tak se neplatí sociální pojištění. Paní Nováková přitom měla 
hrubý zisk vždy do limitu. Proto paní Nováková nemá ná-
rok na zvýšení svého starobního důchodu. Za celý rok 2017 
se sociální pojištění neplatilo, když hrubý zisk nepřekročil 
67 756 Kč, pro celý rok 2018 je limitem částka 71 950 Kč. 

Vdovský důchod se nezvyšuje 
Pracující vdova pobírající po zemřelém manželovi vdovský 
důchod nemá nárok na zvýšení vdovského důchodu,  
i když odvádí ze své hrubé mzdy vysoké odvody na sociál-
ním pojištění. Výše mzdy nebo zisku vdovy nemá vliv na 
měsíční částku vdovského důchodu. Vdovský důchod se 
vypočítává z částky důchodu, který zemřelý manžel pobíral 
nebo na který by měl nárok. Pro přiznání vdovského důcho-
du musí být splněny zákonné podmínky. Stejná legislativní 
úprava platí samozřejmě i pro vdovecké důchody, které po-
bírají vdovci po zemřelých manželkách. Vyšší vlastní příjmy 
vdovy se potom samozřejmě pozitivně projeví na výpočtu 
jejího vlastního starobního důchodu. 

Pracující invalidní důchodci 
Zejména pro příjemce invalidního důchodu prvního a druhé-
ho stupně je vhodné během pobírání státního invalidního 
důchodu pracovat a z příjmu odvádět sociální pojištění. Ne-
jenom, že dochází ke  zvýšení životní úrovně, protože měsíč-
ní částka invalidního důchodu prvního nebo druhého stupně 
je nedostačující, ale rovněž dochází ke zvýšení doby pojiš-
tění pro výpočet starobního důchodu. Doba pobírání in-
validního důchodu prvního a druhého stupně totiž nepatří 
mezi náhradní doby pojištění pro důchodové účely. Jako 
náhradní doba pojištění se hodnotí pouze doba pobírání in-
validního důchodu třetího stupně. Přiznaný invalidní důchod 
se však z důvodu práce během pobírání invalidního důchodu 
nezvyšuje. V případě změny invalidity se však pobíraný 
invalidní důchod přepočítá. 
Zdroj: https://www.finance.cz/510031-prace-a-zvyseni-duchodu/ 

Pracujete a jste v důchodu? Zažádejte si díky 
sociálnímu pojištění o zvýšení. 
18.05.2018 | Lucie Mečířová, Finance.cz 
Jste důchodce, kterému se hodí každá koruna navíc, ale le-
tošní valorizace vás moc neuspokojila? Chodíte do práce  
a i přesto potřebujete lepší příjmy? Možná vám pomůže za-
žádat o zvýšení. A možná taky ne… 

Málokdo si to uvědomuje, ale když důchodce chodí do práce 
anebo vykonává samostatně výdělečnou činnost jako OSVČ, 
dostává možnost si po určité době zažádat o zvýšení důcho-
du. Za jak dlouho a proč vlastně? 

Plátce sociálního pojištění 
Pokud důchodce pracuje jako zaměstnanec nebo 
OSVČ, stává se plátcem sociálního pojištění, jehož sou-
částí je i to důchodové. Dalo by se tedy jednoduše říct, že  
v takovém případě si vlastně sám sobě přispívá na o něco 
málo vyšší důchod. O navýšení pak může zažádat nejdříve 
po 360 odpracovaných dnech. 

Pozor ale: do této doby se nezapočítává:  

 Neomluvená absence, 

 Dny, kdy bylo využito neplacené volno, 

 Dočasná pracovní neschopnost, 

 Ošetřování člena rodiny, 

Důležité je také zmínit, že existují pracovní poměry, u kte-
rých zkrátka účast na důchodovém pojištění při výdělku  

Jak je to s poplatkem za užití dálnice? 

 úleva v zahraničí neplatí = musíte mít dálniční 
známku nebo zaplatit mýto 

 "Všetci občania iných štátov musia mať diaľničnú 
nálepku, ak chcú využívať diaľnice a spoplatnené rých-
lostné cesty. Výnimkou nie sú ani vodiči 
s medzinárodným preukazom ZTP a ZTP/P. Oslobo-
denie sa vzťahuje len na niektorých občanov Slovenské 
republiky, ktorí splnia podmienky dle zákona". 
Zdroj: http://www.uamk.cz/predpisy/chorvatsko-ztp-a-ztp-p 

Kdy se nezvýší penze při práci v důchodu? 
28.05.2018 | Petr Gola, Finance.cz 
Starobní důchodci mohou pobírat státní důchod a praco-
vat, při splnění zákonných podmínek se jim díky tomu 
zvýší státní důchod. Ve kterých případech však výděleč-
ná činnost nemá vliv na výši starobního, invalidního 
nebo vdovského důchodu? 

V řádném důchodovém věku je možné vykonávat bez 
omezení výdělečnou činnost. Starobní důchodci mohou 
pracovat nebo podnikat a současně pobírat státní dů-
chod. V případě výkonu výdělečné činnosti, ze které je 
odváděno sociální pojištění, v důchodu po dobu 360 
kalendářních dní dochází na základě podané žádosti ke 
zvýšení důchodu. Výpočtový základ se zvyšuje o 0,4 % 
za každých takto získaných 360 kalendářních dní. Dů-
chod se může zvýšit z důvodu výdělečné činnosti v dů-
chodu vícekrát. 

Předčasný důchod vs. řádný starobní důchod 
Pan Konečný odešel do předčasného důchodu. Po dosa-
žení řádného důchodového věku však začal opět praco-
vat na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou a z 
hrubé mzdy mu bylo odváděno sociální pojištění. Výdě-
lečná činnost v předčasném důchodu je omezena pouze 
do dosažení řádného důchodového věku. Jakmile pan 
Konečný dosáhl řádného důchodového věku, tak mohl 
bez omezení začít pracovat. Protože pan Konečný 
odpracoval více než 360 dní, tak si požádal na místně 
příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení o zvý-
šení důchodu. 

DPP a zvýšení důchodu 
Penzistka Vodáková pracuje současně pro dva zaměst-
navatele. Pro oba na dohodu o provedení práce s měsíč-
ní odměnou 10 000 Kč. Protože je hrubá odměna u kaž-
dého zaměstnavatele 10 000 Kč a méně, tak se z hrubé 
odměny neplatí sociální pojištění. Paní Vodákové ne-
může být tedy zvýšen starobní důchod, neboť ji nebylo 
z dohod odváděno sociální pojištění. 

 
(foto: Shutterstock) 

Může OSVČ zažádat o zvýšení důchodu 
Paní Nováková je v řádném starobním důchodu  

a podniká. Výkon samostatné výdělečné činnosti  

https://www.finance.cz/472697-hlidani-limitu-pri-vedlejsi-samostatne-vydelecne-cinnosti/
https://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/vdovsky-duchod/
https://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/invalidni-duchod/
https://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/kalkulator-starobniho-duchodu1/
https://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/kalkulator-starobniho-duchodu/
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do určité sumy nezakládáte. U dohody o provedení prá-
ce se stáváte plátci sociálního pojištění až ve chvíli, kdy 
vaše výplata překročí 10 000 Kč (začne se srážet i záloha 
na daň). U dohody o pracovní činnosti je výdělek pro účast 
o dost nižší, přesněji tedy 2500 Kč. Po překročení navíc 
také podléhá zdanění. 

zdroj: Shutterstock 

Žádost o přepočet důchodových dávek 
Jak už to v Česku bývá zvykem, nic samozřejmě nedosta-
neme automaticky. O navýšení proto bude třeba písemně 
zažádat na OSSZ. Vzor najdete na webových strán-
kách české správy sociálního zabezpečení. K žádosti 
budete potřebovat: 

 OP, 

 Evidenční list důchodového pojištění, 

 Výpis z evidence OSVČ u podnikatelů a živnostníků 
(vydává příslušná OSSZ), 

Zažádat lze samozřejmě i zpětně, zvýšení se doplatí ode 
dne, kdy na ně vznikl nárok, nejvíce však 5 let zpětně od 
podání žádosti. Je ale třeba počítat s tím, že vyřízení může 
trvat déle. 

Důležité je vědět, že starobní důchod nelze zvýšit za dobu 
výdělečné činnosti do 31. 12. 2009, protože právní úprava, 
která zavedla možnost zvýšení tohoto důchodu za dobu 
výdělečné činnosti při pobírání důchodu, je účinná až od 1. 
1. 2010. 

Jaké je navýšení důchodu? 
V tomto ohledu vás bohužel musíme zklamat. Za každých 
360 dní se vám penze zvýší pouze o 0,4 % výpočtového 
základu. Pokud bude váš výpočtový základ 12 000 Kč mě-
síčně, polepšíte si každý měsíc o 48 Kč, čili o 576 Kč roč-
ně. Jedná se o dost směšné částky, pokud bereme v potaz 
tisíce, které odvedeme na sociálním pojištění… 

Práce v předčasném důchodu 
U předčasných důchodů je tato problematika oproti klasic-
kým starobním velice rozdílná. Hlavní háček tkví v tom, že 
si v předčasné penzi (do dosažení důchodového vě-
ku) vůbec nelze vydělávat prací, která zakládá účast na 
sociálním pojištění. V př ípadě, že jej budete odvádět ze 
mzdy, se výplata dávek pozastaví. V praxi si tedy lze při-
vydělávat hlavně na DPČ, DPP do výše zmíněných limitů 
anebo jako OSVČ, pokud nepřesáhnete rozhodnou částku 
pro vedlejší činnost, která pro rok 2018 činí 71 950 Kč. 

Od dosažení důchodového věku si pak může příjemce 
předčasného důchodu vydělávat bez omezení. Vykonává-li 
po dosažení výdělečnou činnost podléhající odvodům na 
sociální pojištěn alespoň 360 dní, může si také požádat  
o přepočet. 

Zvýšení důchodu při výplatě v poloviční výši 
Pokud se příjemce důchodu rozhodne pobírat starobní dů-

chod ve výši poloviny a přitom vykonává výdělečnou čin-
nost zakládající účast na důchodovém pojištění, procentní 
výměra důchodu se zvyšuje o 1,5 % výpočtového základu 
za každých 180 kalendářních dnů výkonu této činnosti.  
V praxi tuto možnost, tj. pobírat důchod ve výši jedné po-
loviny, lidé příliš nevyužívají. 

Vyplatí se to vůbec? 
Jak již z článku jasně vyplynulo – ne, nevyplatí. Peníze,  
o které se vám penze navyšuje, jsou minimální. První rok  
u mnoha lidí po žádosti třeba i o necelých 500 Kč ročně  
k dobru. Výhodnější je oproti tomu spíše nebýt účastní-
kem na sociálním a důchodovém pojištění. Vůči těmto 
odvodům se nám zvýšení nikdy nemůže vyplatit. 
Zdroj: ČSSZ 

Komu je určeno dlouhodobé ošetřovné a kdo 
novou dávku může čerpat. 
03.06. 2018 - 10:15 

Letos od 1. června si lze poprvé požádat o novou dávku 
nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné. Tato až 
90denní dávka umožní lidem zůstat doma v situaci, kdy 
budou pečovat o člena rodiny, který byl hospitalizován po 
dobu nejméně 7 dní a u kterého ošetřující lékař zdravotnic-
kého zařízení poskytujícího lůžkovou péči (zpravidla ne-
mocnice) rozhodl, že jeho zdravotní stav vyžaduje po pro-
puštění z hospitalizace domácí celodenní péči po dobu nej-
méně 30 dní. 

Aby vůbec vznikl na dlouhodobé ošetřovné nárok, musí být 
splněny zákonem dané podmínky. A ty se vztahují jak na 
osoby, které podle rozhodnutí lékaře nemocnice potřebují 
dlouhodobou péči, tak na pečující osoby,“ sdělil zastupující 
ústřední ředitel ČSSZ Pavel Krejčí a doplnil: „Vzhledem 
k tomu, že lékař nebude moci rozhodnutí o potřebě dlouho-
dobé péče vydat zpětně, doporučuje se požádat o ně při 
propuštění z hospitalizace, která trvala nejméně 7 dní, vždy 
když lékař usoudí, že zdravotní stav ošetřované osoby bude 
vyžadovat celodenní péči alespoň dalších 30 kalendářních 
dnů.“ 

Platí to i v případě, kdy má péči v domácím prostředí po-
skytovat prvotně ošetřující osoba, které se nebude dlouho-
dobé ošetřovné vyplácet (např. z důvodu, že není zaměstná-
na). V budoucnu však může dojít k vystřídání pečujících 
osob a bez vystaveného rozhodnutí o potřebě dlouhodobé 
péče by další střídající osoby nemohly na dávku uplatnit 
nárok. 

V jakých situacích lékař vystaví rozhodnutí o potřebě 
dlouhodobé péče? 
V případě závažného zhoršení zdravotního stavu z důvodu 
vážné nenadálé nemoci nebo úrazu, po němž následovala 
hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, která trvala ale-
spoň 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích, a současně ošet-
řující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou 
péči usoudil, že zdravotní stav propouštěné osoby do do-
mácího prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování 
celodenní péče alespoň po dobu následujících 30 kalendář-
ních dnů. 

Smyslem dlouhodobého ošetřovného je usnadnit péči  
o vážně nemocné a zdravotně postižené osoby, u kterých 
nastalo závažné akutní zhoršení zdravotního stavu. Není 
primárně určeno pro situace, kdy dochází ke kolísavému 
zhoršování chronického nepříznivého zdravotního stavu 
nebo je např. zahájena rekonvalescence po plánovaných 
výkonech (jako např. výměna kloubu, transplantace apod.). 

Poprvé budou moci ošetřující lékaři zdravotnického zaříze-
ní poskytujícího lůžkovou péči vystavit rozhodnutí o potře- 

https://www.finance.cz/zpravy/finance/405249-zdaneni-privydelku-z-dohod-o-provedeni-prace/
https://www.finance.cz/zpravy/finance/405249-zdaneni-privydelku-z-dohod-o-provedeni-prace/
http://www.cssz.cz/cz
https://firmy.finance.cz/uzitecne-nastroje/financni-kalkulacky/socialni-pojisteni/
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bě dlouhodobé péče 1. června, avšak za předpokladu, že 
jde alespoň o sedmý den hospitalizace propouštěné osoby. 

Jaké jsou podmínky pro nárok na dlouhodobé ošetřovné? 
Aby mohla být dávka ošetřující osobě vyplácena, je zá-
kladní podmínkou její účast na nemocenském pojištění, tj. 
např. trvání zaměstnání, které založilo účast na pojištění 
v době nástupu  

na tuto dávku (z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojist-
né na sociální zabezpečení). Přitom platí, že před začát-
kem čerpání dávky trvala účast na nemocenském pojištění 
u zaměstnance alespoň po dobu 90 kalendářních dnů 
v posledních 4 měsících. 

U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být 
pro nárok na dávku splněna podmínka dobrovolné účasti 
na nemocenském pojištění OSVČ alespoň po dobu 3 mě-
síců bezprostředně předcházejících dni nástupu na dlouho-
dobé ošetřovné. OSVČ nesmí v době pobírání této dávky 
vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost. 

Specifickou podmínkou pro nárok na dlouhodobé ošetřov-
né je, že ošetřovaná osoba udělila souhlas s poskytováním 
dlouhodobé péče ošetřující osobě, a to na tiskopise žádosti 
o dávku. U nezletilých osob, které nenabyly plné svépráv-
nosti, se udělení souhlasu s poskytováním dlouhodobé 
péče nevyžaduje. 

Komu budou okresní správy sociálního zabezpečení 
vyplácet dlouhodobé ošetřovné? 
Okruh osob, které mohou brát dlouhodobé ošetřovné 
z důvodu poskytování dlouhodobé péče, je poměrně širo-
ký. Mohou jimi být příbuzní (např. manželka, dospělý 
potomek, tchyně, švagr, neteř nebo snacha apod.) osoby 
vyžadující dlouhodobou péči. Dále to také může být druh 
nebo družka ošetřované osoby anebo osoba žijící s ošetřo-
vanou osobou v domácnosti. 

U osob bez přímého příbuzenského vztahu je zákonem 
stanovena podmínka společného místa trvalého pobytu 
s osobou, které je poskytována celodenní péče. 

Jaké doklady jsou potřeba a jak se o dávku žádá? 
Nárok na dlouhodobé ošetřovné se bude uplatňovat pro-
střednictvím několika předepsaných tiskopisů, některé 
vystavuje pouze ošetřující lékař zdravotnického zařízení 
lůžkové či ambulantní péče, jiné vyplní žadatel o dávku 
spolu s osobou, o kterou bude pečovat. OSVČ doklady 
předávají přímo „své“ OSSZ, u které jsou registrovány, 
zaměstnanec je OSSZ předá prostřednictvím svého za-
městnavatele. 

Jak je to s omluvením nepřítomnosti v práci po dobu 
dlouhodobé péče? 
Podle zákoníku práce uděluje zaměstnavatel zaměstnanci 
souhlas s nepřítomností v práci k poskytování dlouhodobé 
péče. Zpravidla tak učiní na základě předloženého tiskopi-
su Žádost o dlouhodobé ošetřovné. Zaměstnavatel není 
povinen tento souhlas udělit jen v případě, že tomu brání 
vážné provozní problémy. 
Neudělení souhlasu zaměstnavatel oznámí a zdůvodní 
zaměstnanci písemně. Pokud zaměstnanec bude mít za to, 
že zaměstnavatelem uvedené provozní důvody by udělení 
souhlasu neměly bránit, má možnost obrátit se na oblastní 
inspektorát práce. 

Po jak dlouhou dobu je dlouhodobé ošetřovné  
vypláceno a je možné se vystřídat? 

dne vzniku potřeby dlouhodobé péče, tj. nejdříve od sed-
mého dne hospitalizace. V případě, že je ošetřovaná osoba 
opětovně hospitalizovaná, nebude ošetřující osobě za do- 

bu hospitalizace (s výjimkou prvního a posledního dne 
hospitalizace) dlouhodobé ošetřovné vyplaceno. 

Během čerpání dlouhodobého ošetřovného je možné se 
vystřídat např. s jiným členem rodiny, avšak vždy pouze 
po celých dnech a se souhlasem osoby, které je péče po-
skytována. V případě pravidelného střídání ošetřující oso-
ba k žádosti o dávku přiloží rozpis (harmonogram), ve 
kterých dnech bude poskytovat péči; i na rozpisu musí být 
uveden souhlas ošetřované osoby. 
Ošetřující osobě může další nárok na dlouhodobé ošetřov-
né (u téhož či jiného člena rodiny) vzniknout nejdříve 
po uplynutí 12 měsíců ode dne, za který měla naposledy 
vyplaceno dlouhodobé ošetřovné. 

Tabulka: Příklady výše dlouhodobého ošetřovného 

1) plat/mzda + odměny, příplatky, tedy veškeré příjmy, 
z nichž se odvádí pojistné na sociální zabezpečení 
2) maximální délka podpůrčí doby je 90 dnů 
3) 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu 
4) maximální výše dávky 

Kalkulačka pro výpočet výše dávky je k dispozici na webu 
MPSV (www.mpsv.cz/cs/11580). Další praktické informa-
ce shrnuje leták, který je dostupný na webu ČSSZ nebo na 
OSSZ. 

Vladimír Řepka 
tiskový mluvčí  
a vedoucí tiskového oddělení 
Ministerstva práce a sociálních věcí 

Jana Buraňová 
tisková mluvčí 
České správy sociálního zabezpečení 

Hrubý  
příjem1) 

Výše dávky 2) Denní 
výše  
dávky

3)
 

za 30 dnů 
péče 

za 60 dnů 
péče 

za 90 dnů 
péče 

8 000 Kč 4 290 Kč 8 580 Kč 12 870 Kč 143 Kč 

10 000 Kč 5 340 Kč 10 680 Kč 16 020 Kč 178 Kč 

12 000 Kč 6 420 Kč 12 840 Kč 19 260 Kč 214 Kč 

14 000 Kč 7 470 Kč 14 940 Kč 22 410 Kč 249 Kč 

16 000 Kč 8 550 Kč 17 100 Kč 25 650 Kč 285 Kč 

18 000 Kč 9 600 Kč 19 200 Kč 28 800 Kč 320 Kč 

20 000 Kč 10 680 Kč 21 360 Kč 32 040 Kč 356 Kč 

25 000 Kč 13 320 Kč 26 640 Kč 39 960 Kč 444 Kč 

30 000 Kč 15 990 Kč 31 980 Kč 47 970 Kč 533 Kč 

35 000 Kč 17 850 Kč 35 700 Kč 53 550 Kč 595 Kč 

40 000 Kč 19 620 Kč 39 240 Kč 58 860 Kč 654 Kč 

od 91 078 
Kč 

29 700 
Kč4) 

59 400 
Kč4) 

89 100 Kč4) 990 Kč4) 

https://www.mpsv.cz/cs/11580

