
  

 

 

   
 
 
 
 
 

Otázky týdne. 
Náš tatínek má už značné problémy s chůzí 

a rovnováhou, a tak by nás zajímalo, jaké zdravotní 

pomůcky, které by mu usnadnily život doma, by mu 

mohla pojišťovna proplatit.  

Odpověď 
Hned úvodem je třeba zdůraznit, že pojišťovna nemůže 
vyhovět žádosti o proplacení zdravotnického pro-
středku, který si klient sám z vlastního rozhodnutí 
zakoupil. J estliže špatně pohyblivý pacient potřebuje 
ze zdravotních důvodů určitou pomůcku, která je hrazena 
z veřejného zdravotního pojištění, vystaví mu na ni lékař 
poukaz. Hrazeny jsou např. berle, chodítka, invalidní 
vozík, polohovací lůžko.  

V souladu s platnou legislativou nejsou od 1. 8. 2019 
zařazeny jako zdravotnické prostředky a nejsou hrazeny 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění hole 
(nejedná se ale o hole pro nevidomé, ty hrazeny jsou), 
sedačky na vanu či do sprchy, sprchové židle, klozetová 
křesla. Také různé typy madel, kterými je doporučováno 
vybavit v domácnosti špatně pohyblivého člověka zejmé-
na koupelnu a WC, musíte zakoupit sami. 

Mezi zdravotnické prostředky, jejichž indikace a úhrada 
pojišťovnou nepodléhá schválení revizním lékařem, patří 
berle či často žádané nástavce na WC. U těchto pomůcek 
vystaví lékař Poukaz na léčebnou a ortopedickou po-
můcku a na základě poukazu je pak pomůcka vydána 
výdejnou zdravotnických potřeb.  

Berle předepisuje smluvní lékař  zdravotní pojišťovny 
odbornosti chirurgie, rehabilitace, ortopedie, neurologie 
nebo praktický lékař. Ze zdravotního pojištění je hrazen 
maximálně 1 pár berlí podpažních za 2 roky, 1 pár nebo 
1 kus berlí předloketních za 2 roky. Nástavec na WC 
předepisuje smluvní lékař odbornosti geriatrie, rehabili-
tace, ortopedie, neurologie nebo praktický lékař, hrazen 
je max. 1x za 3 roky. 

U pomůcek, jejichž předepisování je podmíněno souhla-
sem revizního lékaře, musí lékař  
nejdřív vystavit Žádanku o schvále-
ní/povolení a požádat tak revizní-
ho lékaře o souhlas s úhradou. Poža-
davek zde musí z medicínského hle-
diska zdůvodnit, což znamená, že 
uvede hlavně aktuální zdravotní stav 
s podrobným popisem hybnosti  
a pohybových schopností. Až ná-
sledně může vystavit pacientovi Po-
ukaz na léčebnou a ortopedickou 
pomůcku. 

Souhlasu revizního lékaře podléhají v současné době 
např. chodítka, která jsou pro pacienta velkou pomocí jak 
doma, tak i venku. Existuje jich spousta var iant 
(dvou-, tří- nebo čtyřkolové, čtyřbodové, kloubové či  
s podpažními podporami), takže lékař musí podle posti-
žení pacienta vybrat to správné. Předepsat chodítko může 
lékař odbornosti rehabilitace, ortopedie, ortopedická pro-
tetika či neurologie. Ze zdravotního pojištění je hrazen 
maximálně 1 kus za 5 let.  
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Jestliže si chcete pobyt nahlásit v podnájmu, souhlas maji-
tele už bude potřeba. Podnájemní smlouva totiž podnájem-
níkovi vymezuje menší práva než nájemní. 

Lze úplně zrušit trvalé bydliště? 
Ne, trvalé bydliště úplně zrušit nemůžete, vždy potřebujete 
být na nějaké adrese evidováni, i když by to měl být měst-
ský nebo obecní úřad. Zrušení trvalého bydliště na dané 
adrese můžete provést jedině tak, že si jej přihlásíte na ji-
nou.  

Zdroj: Shutterstock 

Kdo vám může odhlásit trvalý pobyt? 
Zrušení trvalého pobytu na dané adrese může pro-
vést ohlašovna, ale musí mít k tomu důvod. Takto jed-
nat může z moci úřední, anebo pokud by dostala návrh. 
Trvalý pobyt může zrušit, pokud se prokáže: 

 že byl zápis proveden na základě nepravdivých, po-
změněných, neplatných anebo padělaných dokladů, popř. 
došlo k doložení nepravdivých nebo nesprávných skuteč-
ností. 

 že objekt, kde má občan nahlášeno trvalé bydliště, 
zanikl, byl odstraněn anebo je již podle zvláštního předpisu 
nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení. 

 že občan již k danému objektu nebo jeho části nemá 
žádné právo, které by jej opravňovalo k využívání a daný 
objekt nebo jeho část již k bydlení ani nevyužívá. 

Kdo může podat návrh na odhlášení trvalého pobytu 
nájemníka? 
Návrh může podat oprávněná osoba, čili pronajímatel 
nebo vlastník nemovitosti na obecním nebo městském 
úřadě, ve větších městech na úřadě městských částí 
nebo obvodů. Oprávněná osoba musí doložit písemný ná-
vrh na zrušení místa trvalého pobytu. Na ten však nee-
xistuje jednotný vzor anebo formulář. 

K návrhu musí také předložit občanský průkaz a doku-
ment, kterým prokáže vlastnické právo k nemovitosti, po-
kud si tuto skutečnost ohlašovna nemůže ověřit sama bez-
úplatně veřejným dálkovým přístupem. Sami můžete vlast-
nictví prokázat výpisem z katastru nemovitostí anebo 
kupní smlouvou. Pokud vlastníkem nejste, ale např. chcete 
odhlásit trvalé bydliště bývalému partnerovi, který už se 
odstěhoval, právo na užívání dokládáte nájemní smlouvou. 

Dále budete muset doložit, z jakého důvodu je požadováno 
odhlášení občana z trvalého pobytu na adrese, čili to, že 
zaniklo jeho užívací právo k objektu nebo jeho vymezené 
části a nemovitost již k bydlení nevyužívá. Zde si můžete 
vystačit s dohodou o ukončení nájmu. 

Kolik stojí odhlášení trvalého bydliště z adresy? 
Cenu za podání návrhu určuje zákon o správních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů č. 634/2004 Sb.  

Vyšší příspěvek na auto může dostat víc  
zdravotně postižených. 
pk| rubrika: Aktuality  20. 9. 2019 10:35  
Od března roku 2020 dosáhne část zdravotně postižených 
lidí, kteří pracují a mají nárok na příspěvek na pořízení 
motorového vozidla, na výrazně vyšší sumu než doteď. 

„Nyní jim je při dosažení příjmů převyšujících osmináso-
bek životního minima krácen, což je znevýhodňuje oproti 
nepracujícím postiženým. Tato hranice se nově zvedne na 
šestnáctinásobek,“ říká Alena Jančíková, ředitelka České 
asociace paraplegiků (CZEPA). Právě tato asociace se na 
změně, kterou už podepsal prezident, podílela. 

O výši příspěvku na pořízení motorového vozidla pro zdra-
votně postižené, kteří splňují zákonná kritéria, rozhoduje 
výše příjmů postiženého a osob s ním společně posuzova-
ných vzhledem k násobkům životního minima. Do příjmů 
se počítá mimo jiné i invalidní důchod. Dosud jednotlivci 
stačí součtem invalidního důchodu a mzdy překonat osmi-
násobek životního minima (27 280 Kč), aby došlo ke krá-
cení příspěvku, jehož maximální výše je 200 000 Kč. Vyšší 
výdělek znamená větší krácení. 

Přehledně 
S úhradou pomůcek pro zjednodušení každodenního života 
pomáhá zdravotně postiženým stát, přispívá také na mobi-
litu. O jaké konkrétní dávky můžou hendikepovaní žádat, 
jaké podmínky splnit a kolik jednotlivé příspěvky dělají? 

Od března 2020 sice zůstane mechanismus výpočtu stejný, 
ale částka se bude snižovat teprve od šestnáctinásobku 
životního minima. Limit příjmu 54 560 Kč u jednotlivce 
umožní pobírat mzdu pohybující se okolo průměru a s ní 
invalidní důchod a neztratit nárok na příspěvek v plné výši. 

„Novelou se do značné míry vyřeší stávající demotivující 
situace, kdy jsou velice přísně posuzovány příjmy postiže-
ného a jeho rodiny a ekonomicky aktivním je příspěvek 
krácen. Automobil přitom pracující vozíčkář potřebuje 
naléhavěji než nepracující. Za vhodným pracovním místem 
musí totiž často dojíždět desítky kilometrů,“ říká Jančíko-
vá. 

V roce 2018 dostalo příspěvek na pořízení motorového 
vozidla 2719 lidí. 
Zdroj: https://www.penize.cz/socialni-davky/409678-vyssi-
prispevek-na-auto-muze-dostat-vic-zdravotne-postizenych 

Kdo a kdy vám může zrušit trvalý pobyt? 
26.09.2019 | Lucie Mečířová, Finance.cz 
Pokud si zřídíte trvalý pobyt v nájmu, může vám ho 
majitel bytu odhlásit? A pokud ano, kdy a za jakých 
okolností? Co k tomu bude pronajímatel potřebovat 
doložit za dokumenty? 

O možnostech trvalého pobytu pojednává zákon  
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech  
a o změně některých zákonů. 

Můžete si nahlásit trvalý pobyt v nájmu? 
Ano, můžete a není k tomu třeba dokládat žádný sou-
hlas majitele bytu. Pronajímatel vám totiž nahláše-
ní trvalého bydliště v nájmu nemůže zakázat, protože mu 
tím (ani vám) nevzniknou žádná nová práva ani povinnosti 
k danému objektu. Trvalé bydliště má spíše evidenční účel, 
nic jiného z toho nevyplývá. 

Jako nájemník však budete muset vztah k nemovitosti 
doložit. Kromě př ihlašovacího lístku k trvalému pobytu 
a občanského průkazu budete na úřad muset ještě za-
nést nájemní smlouvu. Pokud si chcete nahlásit trvalé 
bydliště ve své vlastní nemovitosti, vlastnictví doložíte 
výpisem z katastru nemovitostí. 

https://www.mvcr.cz/clanek/zruseni-trvaleho-pobytu.aspx
https://www.penize.cz/clanky/autor/70003558-petr-kucera
https://www.penize.cz/aktuality
https://www.penize.cz/clanky/autor/70003558-petr-kucera
https://www.penize.cz/tema/davky-pro-zdravotne-postizene
https://www.penize.cz/tema/prispevek-na-motorove-vozidlo
https://www.penize.cz/kalkulacky/zivotni-minimum
https://www.penize.cz/kalkulacky/invalidni-duchody
https://www.penize.cz/tema/prispevek-na-mobilitu
https://www.penize.cz/tema/prispevek-na-mobilitu
https://www.penize.cz/socialni-davky/409678-vyssi-prispevek-na-auto-muze-dostat-vic-zdravotne-postizenych
https://www.penize.cz/socialni-davky/409678-vyssi-prispevek-na-auto-muze-dostat-vic-zdravotne-postizenych
https://www.finance.cz/autori/lucie-mecirova/
https://www.finance.cz/525962-trvale-bydliste-v-najmu-podnajmu/


3 

 

 

zjištěno přerušení nebo ukončení dodávání. To neplatí, po-
kud předepisující lékař na receptu vyznačil, že předepsaný 
léčivý přípravek nelze nahradit (§ 32 odst. 2); v takovém 
případě se do limitu započítává doplatek v plné výši. Do 
limitu se nezapočítávají doplatky na částečně hrazené léči-
vé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely 
obsahující léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové 
léčbě; to neplatí, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro 
zvláštní lékařské účely předepsané na recept pojištěncům 
starším 65 let, včetně dne, ve kterém dovršili 65. rok věku. 
Seznam léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňko-
vé léčbě stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. 

Současně je třeba upozornit na § 12, téhož zákona, kde se 
na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se 
písmena n) a o), která znějí: 

"n) oznámit příslušné zdravotní pojišťovně, pokud jí dříve 
doložil podle § 16b odst. 1, že je poživatelem invalidního 
důchodu pro invaliditu třetího stupně, skutečnost, že přestal 
být jeho poživatelem, a to do 8 dnů ode dne nabytí právní 
moci příslušného rozhodnutí, a doložit tuto skutečnost kopií 
příslušného rozhodnutí, 

o) oznámit příslušné zdravotní pojišťovně, pokud jí dříve 
doložil podle § 16b odst. 1, že byl uznán invalidním ve 
druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod mu ne-
byl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, změnu 
této skutečnosti, a to do 8 dnů ode dne, kdy se o této změně 
dozvěděl, a doložit ji kopií příslušného posudku o posouze-
ní zdravotního stavu.“ 

Vážení přátelé, návrh, aby limit na doplatky na léky se 
vztahoval na osoby, 
které pobírají ID ve III. 
stupni a na osoby ve 
III. a II. stupni invalidi-
ty, pokud nesplnily 
podmínky přiznání ID, 
navrhla NRZP ČR  
a pan poslanec Vít 
Kaňkovský podal pří-
slušný pozměňovací 
návrh. Jednání o této 

úpravě byla složitá, protože zdravotní pojišťovny byly zá-
sadně proti. Náš návrh byl spravedlivý, protože invalidní 
důchody jsou v průměru nižší než starobní důchody a tak  
i pojišťovny musely ustoupit. Přesto si určily, že návrh bu-
de účinný až od roku 2020, aby si připravily IT systém na 
evidenci příjemců ID. 

Vážení přátelé, pokud příjemci ID chtějí, aby od 1. 1. 2020 
měli limit na doplatky na léky pouze ve výši 500,- ročně, 
musí splnit základní podmínku, že do 31. 12. 2019 předloží 
svojí zdravotní pojišťovně kopii rozhodnutí o přiznání ID. 
Pokud jde o osoby, kterým byl přiznán II. nebo III. stupeň 
invalidity, ale pro nesplnění podmínek jim není vyplácen 
ID, musí svojí zdravotní pojišťovně dát kopii příslušného 
posudku o posouzení zdravotního stavu. 

Vážení přátelé, ještě Vás upozorňujeme, že zákon  
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění stanoví, že 
každý pojištěnec, který má limit na doplatky na léky, musí 
do 8 dnů nahlásit svojí zdravotní pojišťovně změny, které 
se týkají ID III. stupně, případně změny ve II. a III. stupni 
invalidity. 

Přeju Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása 
předseda NRZP ČR 
Zdroj: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-
cr/2115-informace-c-57-2019-limity-doplatku-na-leciva-nebo-
potraviny-pro-zvlastni-lekarske-ucely.html  

Za každou osobu, která je uvedena v dokumentu, 
bude muset navrhovatel zaplatit správní poplatek ve vý-
ši 100 Kč. 

Lhůta pro vyřízení žádosti o zrušení trvalého bydliště 
Na vyřízení návrhu na zrušení má úřad 30 dnů, u složi-
tějších případů až 60 dnů. Proti rozhodnutí lze podat 
odvolání. Po nabytí právní moci se odhlášenému občano-
vi zapíše trvalé bydliště na adrese ohlašovny. 
Zdroj: zákon, MVČR  
Zdroj: https://www.finance.cz/527592-zruseni-trvaleho-
bydliste/  

Otázka týdne 
Dokončení ze str. 1 
Chodítko může být předepsáno pacientům s funkčními 
horními končetinami, omezeným pohybem dolních kon-
četin a při snížené stabilitě. 

Existuje i řada dalších pomůcek, které mohou usnadnit 
život v domácnosti už nepohyblivému pacientovi, např. 
invalidní vozík, polohovací lůžko, antidekubitní pod-
ložky, vanový nebo pojízdný zvedák. I tyto pomůcky 
musí v návaznosti na zdravotní stav pacienta předepsat 
lékař stanovené odbornosti (většinou interní lékařství, 
ortopedie, rehabilitace, neurologie aj.) a vždy je musí 
předem schválit revizní lékař. 

Vlastimil Sršeň 
tiskový mluvčí 

Limity doplatků na léčiva nebo potraviny 
pro zvláštní lékařské účely. 
Od 1. ledna 2020 vstupuje v účinnost ustanovení § 16b, 
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojiště-
ní, které stanoví limit na doplatky za léky nebo potravi-
ny pro zvláštní lékařské účely, pro příjemce invalidních 
důchodů ve III. stupni a dále pro osoby, kterým byla 
přiznána invalidita II. a III. stupně, ale pro nesplnění 
podmínek jim není invalidní důchod vyplácen. 

Odstavec 1), § 16b, stanoví: 

„Pokud celková částka uhrazená pojištěncem nebo za něj 
jeho zákonným zástupcem za doplatky za předepsané ze 
zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé přípravky 
nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, vydané na 
území České republiky, překročí v kalendářním roce 
limit ve výši 5 000 Kč, u dětí mladších 18 let, včetně 
kalendářního roku, ve kterém dovršily 18. rok věku,  
a u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, 
ve kterém dovršili 65. rok věku, ve výši 1 000 Kč  
a u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu 
pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto skutečnost 
kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu 
třetího stupně, u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními 
ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod 
jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojiště-
ní podle zvláštního právního předpisu a doložili tuto 
skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu, 
a u pojištěnců starších 70 let, včetně kalendářního roku, 
ve kterém dovršili 70. rok věku, ve výši 500 Kč, je zdra-
votní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci nebo jeho 
zákonnému zástupci částku, o kterou je tento limit pře-
kročen. Do limitu podle věty první se započítávají do-
platky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potra-
viny pro zvláštní lékařské účely s obsahem stejné léčivé 
látky a stejné cesty podání pouze ve výši vypočtené pod-
le doplatku na léčivý přípravek nebo potravinu pro 
zvláštní lékařské účely, jehož doplatek na množstevní 
jednotku této léčivé látky je nejnižší a u kterého nebylo  

http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2115-informace-c-57-2019-limity-doplatku-na-leciva-nebo-potraviny-pro-zvlastni-lekarske-ucely.html
http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2115-informace-c-57-2019-limity-doplatku-na-leciva-nebo-potraviny-pro-zvlastni-lekarske-ucely.html
http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2115-informace-c-57-2019-limity-doplatku-na-leciva-nebo-potraviny-pro-zvlastni-lekarske-ucely.html
https://www.finance.cz/527592-zruseni-trvaleho-bydliste/
https://www.finance.cz/527592-zruseni-trvaleho-bydliste/
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 Parkování v Brně od 30.9.2019. 

https://new.parkovanivbrne.cz/parkovani-dalsi  

https://new.parkovanivbrne.cz/parkovani-dalsi
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10 věcí, které byste měli vědět o penále na 
zdravotním pojištění. 
10.10.2019 | Petr Gola, Finance.cz 
Placení zdravotního pojištění je potřeba věnovat dosta-
tečnou pozornost. Neplacení zdravotního pojištění, plat-
by v nižší částce či opožděné platby, to vše je důvod pro 
předepsání penále na veřejném zdravotním pojištění. 
Podívejme se, co je dobré vědět o penále na zdravotním 
pojištění v 10 bodech. 

Zdravotní pojištění je povinnou daní, na výpočet nemá vliv 
např. počet vychovávaných dětí, jako je tomu u daně z pří-
jmu. Platby na zdravotním pojištění za zaměstnance pro-
vádí zaměstnavatel, za státní pojištěnce platí zdravotní po-
jištění stát, ale osoby samostatně výdělečně činné a osoby 
bez zdanitelných příjmů si musí samy měsíčně platit zdra-
votní pojištění, a to vždy do 8. dne následujícího měsíce. 
Neplnění zákonných povinností je sankciováno.  

1. Penále činí 0,05 % denně 
2. Z pokut se penále nevyměřuje 
3. Penále lze prominout či snížit 
4. Penále „běží“ i během splátkového kalendáře 
5. I dlužné penále se vymáhá exekučně 
6. Dluh na pojistném = penále nelze prominout 
7. Promlčecí lhůta je 10letá 
8. Penále není záležitostí pouze OSVČ 
9. Penále se vyčísluje průběžně 
10. Penále naskakuje automaticky 

 
Zdroj: Shutterstock 
1. Penále činí 0,05 % denně 
Penále na veřejném zdravotním pojištění činí 0,05 % den-
ně z dlužného pojistného. Sazba penále je stanovena 
pevně a nemění se např. v závislosti na druhu činnosti plát-
ce, obratu plátce nebo celkové dlužné částce na pojistném.  

2. Z pokut se penále nevyměřuje 
Zdravotní pojišťovny mohou plátcům pojistného za neplně-
ní zákonných povinností předepisovat i pokuty. V praxi 
např. osobám samostatně výdělečně činným za neodevzdání 
přehledu o příjmech a výdajích v řádném termínu. Penále se 
vyměřuje pouze z pojistného, z pokut nikoliv.  

3. Penále lze prominout či snížit 
Proti vyčíslenému penále je možné si podat žádost o snížení 
tvrdosti zákona. Zdravotní pojišťovny podanou žádost pro-
jednají a případně mohou penále prominout či snížit. Le-
gislativou však není stanoven právní nárok na prominutí či 
snížení penále. Zdravotní pojišťovny zohledňují mimo jiné 
platební historii plátce. Žádost o prominutí penále je nutné 
podat vždy v zákonné lhůtě. U částek nad 20 000 Kč rozho-
duje Rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny. 

4. Penále „běží“ i během splátkového kalendáře 
V praxi dochází k situaci, že jednorázová úhrada dlužného 
pojistného je nad aktuální finanční možnosti plátce pojist-
ného. Zdravotní pojišťovny v takových případech mohou .  

plátci povolit úhradu pojistného ve splátkách. I během plně-
ní splátkového kalendáře však stále penále ze spláceného 
pojistného roste. Splátkový kalendář je možné uzavřít i na 
dlužné penále, které již nelze snížit či prominout.  

5. I dlužné penále se vymáhá exekučně 
Všechny zdravotní pojišťovny si velmi pečlivě hlídají své 
pohledávky a velmi rychle přistupují k jejich vymáhání. 
Exekučně se vymáhá nejenom dlužné pojistné, ale i penále.  

6. Dluh na pojistném = penále nelze prominout 
Uhrazení veškerého dlužného pojistného je základní pod-
mínkou, aby mohlo být případně alespoň částečně vyhově-
no žádosti o prominutí penále.  

7. Promlčecí lhůta je 10letá 
Spoléhat se na promlčení veřejného zdravotního pojištění je 
velmi nerozumné. Legislativou je stanovena 10letá proml-
čecí lhůta, proto v praxi dochází k promlčení zdravotního 
pojištění jen výjimečně. Desetiletá promlčecí doba, která je 
stejná pro pojistné i penále, platí zvlášť pro předepsání  
a zvlášť pro vymáhání. 

8. Penále není záležitostí pouze OSVČ 
Samoplátci veřejného zdravotního pojištění jsou kromě 
osob samostatně výdělečně činných i osoby bez zdanitel-
ných příjmů. V roce 2019 si musí OBZP každý měsíc platit 
zdravotní pojištění v částce 1 803 Kč. Při neplacení zdra-
votního pojištění je osobám bez zdanitelných příjmů přede-
psáno i penále.  

9. Penále se vyčísluje průběžně 
Problémovým plátcům zdravotního pojištění mohlo být 
během několik let vyhotoveno několik platebních výměrů 
na penále. Úhradu každého platebního výměru je přitom 
nutné řešit individuálně.  

10. Penále naskakuje automaticky 
Výpočet penále je ve všech případech stejný, nemá na něj 
vliv, zdali se jedná o zaměstnavatele, osobu samostatně 
výdělečně činnou nebo osobu bez zdanitelných příjmů. 
Zdroj:https://www.finance.cz/528188-penale-zdravotni-pojisteni/  

Kdy nevzniká nárok na odškodnění  
za pracovní úraz? 
08.10.2019 | Lucie Mečířová, Finance.cz 
Pokud se vám během výkonu práce stane úraz, máte 
právo na odškodnění. Každý případ je však posuzován 
individuálně, a proto může jasně vyjít najevo, že kvůli 
příčinám úrazu nárok na odškodnění nemáte. V jakých 
situacích tedy nic nedostanete? 

Každý zaměstnavatel je pro případy pracovních úrazů 
zaměstnanců ze zákona pojištěn, takže odškodnění nejde 
z jeho kapsy. Když se sečtou všechny položky od bolestné-
ho přes cestovné, ušlý zisk až po kompenzaci ztížení spole-
čenského uplatnění, může jít až o statisíce. Za určitých 
okolností však nedostanete ani korunu, což vyplývá z tisko-
vé zprávy společnosti Vindicia. 

Úraz na pracovišti a hrubé porušení pracovních povin-
ností 
Zaměstnanec musí dodržovat bezpečnost na pracovišti. Za-
městnavatel je povinen zaměstnanci vytvořit bezpečné pra-
covní podmínky, a to např. tím, že mu poskytne ochranné 
pracovní pomůcky. Ty je zaměstnanec povinen při práci 
využívat. 

„Především v technických provozech jsou velmi přísné po-
žadavky na bezpečnost. Zahrnují nošení ochranných po-

můcek, ale i přesné postupy. Pokud je zaměstnanec nedo-

drží a něco se mu stane, bere se ohled na to, že hrubě po-

rušil své povinnosti a musí za to nést odpovědnost,“ říká 
Tomáš Beck, expert na odškodnění ze společnosti Vindicia.  
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