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Otázka na úvod
Otázka:
Četla jsem o bandážích žaludku a chtěla bych se zeptat, zda je VZP proplácí a jaké jsou podmínky, abych tuto
operaci mohla podstoupit. Dlouhodobě se snažím zhubnout, ale nedaří se mi to.
Odpověď:
Chirurgická léčba obezity, např. bandáž žaludku, je léčebnou metodou jen u vysokého stupně obezity, kde zcela
selhaly všechny dosavadní způsoby konzervativní léčby a komplikace spojené s touto extrémní obezitou vážně
ohrožují  zdravotní  stav  pacienta.  Indikačním kritériem jsou  hodnoty  BMI  nad  40,  nebo  BMI  nad  35  při
současném výskytu závažných chorob souvisejících s obezitou.
Lidé,  kteří  se  opakovaně  neúspěšně  pokoušejí  zhubnout,  by  měli  absolvovat  léčbu  obezity  pod dohledem
odborníků na specializovaném pracovišti,  které  se léčbou obezity zabývá (obezitologie).  Je třeba zásadním
způsobem změnit nejen jídelníček, ale celý životní styl. U závažnějších forem obezity může pomoci i léčba
farmakologická pomocí dietetik a léků proti obezitě, ale vždy pod dohledem zkušeného lékaře. Obezitolog je
pak jedním z odborníků, kteří mohou doporučit případné chirurgické řešení. V současné době zajišťují tyto
operace pro klienty VZP např. OB Klinika a ISCARE v Praze. Indikaci k chirurgické léčbě metodou bandáže
žaludku  provádí  tým  odborníků  (internista-obezitolog,  chirurg,  psycholog,  dietolog),  který  na  základě
posouzení závažnosti  celkového zdravotního stavu pacienta určí,  zda chirurgická léčba je v daném případě
vhodná a bezpečná. Je třeba v této souvislosti zdůraznit, že i v případě provedení bandáže žaludku je třeba
nadále držet přísnou redukční dietu! Někdy je při ne- spolupráci a dietní nekázni pacienta po operaci nutno
dokonce již provedenou bandáž další operací zrušit.
Laparoskopické  bandáže  žaludku  a  další  tzv.  bariatrické  operace  provedené  na  základě  indikace  týmu
specialistů jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V Seznamu zdravotních výkonů sice není
žádný oficiálně platný výkon pro operace prováděné v léčbě závažné obezity, ale na základě jednání mezi VZP
a  Českou  obezitologickou  společností  bylo  kvůli  vzrůstající  potřebě  této  péče  dohodnuto  vytvoření
samostatných kódů výkonů VZP pro jednotlivé druhy chirurgické laparoskopické léčby obezity. Jsou určené
pouze  pro  specializovaná  pracoviště  splňující  standardy  Bariatrické  sekce  České  chirurgické  a  České
obezitologické společnosti a lze je vykazovat jen VZP.
Výkony jsou určeny pro vykázání zdravotní služby poskytnuté v souvislosti s léčbou závažných forem obezity
při dodržení indikačních kritérií (BMI nad 40, BMI nad 35 s komorbiditami). Stanovena je pro ně tzv. balíčková
cena, která zahrnuje veškerou související zdravotní péči: vyšetření nutná k příjmu pacienta, operační výkon,
kompletní anesteziologickou péči (vyšetření anesteziologem, vlastní anestézii,  kontrolní vyšetření),  všechen
materiál a léčivé přípravky související s operačním výkonem i anestézií, ošetřovací den i vyšetření nutná pro
propuštění  pacienta  do  domácího  ošetřování.  Bariatrické  operace  jsou  tedy  plně  hrazeny  z  veřejného
zdravotního pojištění a pro pacienta jsou bezplatné.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Jak si přivydělat brigádou, když jste na Úřadu práce?

Jste evidování na Úřadu práce, ale rádi byste si něco přivydělali.  V některých případech to jde, jindy je to
vyloučeno.
Často se stane, že uchazeč, vedený na Úřadu práce, nemůže dlouhodobě sehnat zaměstnání. Má ale možnost si
alespoň přivydělat, například formou brigády. Zákon takovou možnost nezakazuje. V § 25, odst. 3 zákona o
zaměstnanosti  je  uvedeno,  že  smíte  být  zařazeni  a  evidování  jako  uchazeči  o  zaměstnání  a  zároveň  si
přivydělávat, pokud neporušíte tyto podmínky:
1. Váš výkon na základě pracovního či služebního poměru nepřesáhne polovinu minimální mzdy.
2.  Pracujete  na  základě  dohody  o  provedení  práce  nebo  dohody  pracovní  činnosti  a  měsíčně  si  rovněž
nevyděláte více než polovinu minimální mzdy.
3. Vše ohlásíte.



Kolik  si  formou  takového  přivýdělku  vyděláte,  je  lhostejné,  pokud  tato  částka  nepřesáhne  již  zmíněnou
polovinu minimální mzdy, která činí 4.950 Kč měsíčně. V každém případě však musíte nahlásit Úřadu práce
ČR,  že  si  nějakou  formou  přivyděláváte.  V  ideálním  případě  nahlaste  brigádu  již  při  podání  žádosti  o
zprostředkování zaměstnání. Pokud už na Úřadu práce evidováni jste a brigádu jste si našli až po nějakém čase,
musíte ji nahlásit nejpozději v den, kdy na ni nastupujete.
Krajská pobočka Úřadu práce vám následně stanoví lhůty, do kterých musíte doložit, kolik jste si za minulý
měsíc vydělali. Pokud máte brigád více, výše jejich odměn se sčítá a opět nesmí přesáhnout polovinu minimální
mzdy.
Když tyto podmínky splníte, Úřad práce vás dále povede ve své evidenci a vy nebudete muset platit zdravotní
pojištění. Pokud byste však byli OSVČ, tyto podmínky pro vás neplatí. Není možné si přivydělávat a zároveň
být na Úřadu práce evidován.
Pro účely placení pojistného je však také důležité, na jakou smlouvu pracujete.

Pracovní smlouva
Jestliže máte sjednanou pracovní smlouvu, je pro vás v tomto případe nevýhodná. Vaše příjmy jsou daněny na
základě  §  6  zákona o daních  z  příjmů.  To znamená,  že  pojistné  musíte  platit  z  jakékoli  částky,  kterou si
vyděláte, kdyby to bylo méně než 2.000 Kč. Jsou ale i výhodnější varianty.

Dohoda o pracovní činnosti
Tato  varianta  je  pro vás  z  hlediska  placení  pojistného o  něco výhodnější.  Podmínky,  za  jakých je  možné
pracovat na dohodu o pracovní činnosti, jsou uvedeny v § 76 zákoníku práce. Co se týče placení pojistného,
platí, že pokud si za kalendářní měsíc nevyděláte více než 2.500 Kč, nepohlíží se na vás z pohledu zdravotního
pojištění jako na zaměstnance. Tudíž zdravotní pojištění platit nemusíte.
Ani zaměstnavatel neodvádí z příjmu nižšího než 2.500 Kč žádné pojistné, ani neplní oznamovací povinnost.
Tato smlouva ale neřeší váš pojistný vztah, takže v úvahu připadají tyto možnosti:
1. Platí za vás pojistné stát - například v situaci, kdy jste uchazečem o zaměstnání (náš případ).
2. Jste OSVČ a platíte si alespoň minimální zálohy (1.823 Kč).
3. Máte jiné zaměstnání podle § 5 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění.
V případě, že žádná z těchto možností není ta vaše, pohlíží se na vás jako na osobu bez zdanitelných příjmů a
máte povinnost zaplatit měsíčně pojistné ve výši 1.337 Kč.

Dohoda o provedení práce
Pokud máte  přivýdělek  na  dohodu o  provedení  práce,  platí  pro  vás  podobné  podmínky  jako  u  dohody o
pracovní činnosti. Zdravotní pojištění byste ale museli platit až ve chvíli, kdy přesáhnete měsíčně částku 10.000
Kč. V takovém případě ale přesahujete i limit poloviny minimální mzdy a Úřad práce by vás z evidence vyřadil.
Můžete  ale  pracovat  na  dohodu  o  provedení  práce,  vydělat  si  měsíčně  maximálně  4.950  Kč  a  všechny
podmínky jsou splněny. Na dohodu o provedení práce ale nesmíte ročně odpracovat více než 300 hodin u
jednoho zaměstnavatele.
Tato forma smlouvy je velice oblíbená zejména v letních měsících při krátkodobých brigádách.

Co musí zaměstnavatel?
Povinnosti  má  však  také  zaměstnavatel.  To,  že  máte  takzvané  nekolidující  zaměstnání  (jste  na  ÚP  a
přivyděláváte  si  při  splnění  výše  uvedených  podmínek),  musí  ohlásit  zdravotní  pojišťovně.  Učiní  tak
prostřednictvím  formuláře  „Hromadné  oznámení  zaměstnavatele  (s  kódem  P)“.  Tím  zdravotní  pojišťovně
oznámí, že se přihlašuje k platbě pojistného za vás coby zaměstnance.
Vy jste ale evidování jako uchazeči o zaměstnání, a tak musí zaměstnavatel zároveň této pojišťovně sdělit, že
stát má povinnost za vás platit pojistné. Tuto skutečnost sděluje s kódem „I“.
Běžně se tyto kódy využívají následovně:
Kód „I“ se využije vždy společně s kódem „P“ při  přihlášení vás coby zaměstnance,  který je ale zároveň
uchazečem o zaměstnání.
Kód „J“ se využije při skončení vaší evidence o zaměstnání.
Kód „O“ se využije při skončení vašeho zaměstnání.

Může ale nastat několik variant:
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1. Vaše zaměstnání skončí a zároveň jste vyřazeni z evidence uchazeče o zaměstnání. Zaměstnavatel tak musí k
příslušnému datu použít kódy „O“ a „J“.
2. Vaše zaměstnání skončí, ale jste dále v evidenci Úřadu práce. Zaměstnavatel tedy zdravotní pojišťovně pouze
oznámí ukončení zaměstnání s kódem „O“.
3. Přestanete být v evidenci Úřadu práce, ale dále pracujete u téhož zaměstnavatele. Zaměstnavatel tedy musí s
kódem „J“ oznámit zdravotní pojišťovně, že už nejste v kategorii státního pojištěnce.
Pobíráte podporu? Pak máte smůlu
Jsou ale i situace, kdy zákon naopak zakazuje, abyste si v případě evidence na Úřadu práce něco navíc vydělali.
Od 1. ledna 2011 si nesmíte dle § 39 odst. 2 písm. d) zákona o zaměstnanosti vydělávat peníze, pokud zároveň
pobíráte podporu v nezaměstnanosti.
Po  dobu  trvání  takového  zaměstnání  nemáte  nárok  na  podporu  v  nezaměstnanosti,  tato  doba  se  vám ani
nezapočítává do podpůrčí doby a podpora v nezaměstnanosti se tím přeruší.
Ve chvíli, kdy nekolidující zaměstnání ukončíte, vám může být podpora v nezaměstnanosti nadále vyplácena.
Zdroj: http://www.mesec.cz/clanky/jak-si-privydelat-brigadou-kdyz-jste-na-uradu-prace/ 

Řádný důchod při nízké mzdě, nebo předčasný důchod?

Někteří občané ztratí v předdůchodovém věku práci a mají novou pracovní nabídku, ale za výrazně nižší mzdu,
než na jakou byli zvyklí.  Je lepší pracovat až do řádného důchodového věku i za cenu nižší mzdy nebo je
výhodnější odejít do předčasného důchodu?
Zjednodušeně můžeme říci, že výše státního důchodu závisí na příjmech v produktivním věku a získané době
pojištění.
Při práci až do dosažení důchodového věku se získá vyšší doba pojištění, ale současně se z důvodu práce za
nízkou mzdu v posledních letech sníží osobní vyměřovací základ (průměrná měsíční mzda za odpracované roky
v současné hodnotě). Pokud se volí předčasný důchod, tak se získá nižší doba pojištění, nedojde však k poklesu
osobního vyměřovacího základu, ale ještě u předčasného důchodu dochází ke krácení za předčasnost.
Z výše uvedených důvodů je s ohledem na měsíční výši  státního důchodu vhodné pracovat až do dosažení
řádného důchodového věku,  a to  i  za cenu výrazně nižší  hrubé mzdy.  Krácení  u předčasného důchodu je
značné. Vše si ukážeme na názorném příkladu.

Praktický příklad
Pan Jelínek odejde v roce 2016 do řádného starobního důchodu. Osobní vyměřovací základ se bude počítat z
příjmů v letech 1986 až 2015. V letech 1986 až 2012 měl pan Jelínek roční vyměřovací základy v současné
hodnotě na úrovni 360 000 Kč (tedy 30.000 Kč hrubého měsíčně). V letech 2013 až 2015 měl pan Jelínek roční
vyměřovací základy v současné hodnotě na úrovni 120.000 Kč (tedy 10.000 Kč hrubého měsíčně). Pan Jelínek
získal dobu pojištění v rozsahu 43 let.
Osobní vyměřovací základ pana Jelínka bude při započítání všech příjmů v letech 1986 až 2015 ve výši 27.983
Kč.
Z důvodu práce po dobu tří let za nízkou mzdu poklesne osobní vyměřovací základ méně, než by se na první
pohled zdálo, neboť při výpočtu důchodu v roce 2016 se hodnotí příjmy za 30 let.
Měsíční řádný starobní důchod pana Jelínka při výši osobního vyměřovacího základu 27.983 Kč a získané době
pojištění v rozsahu 43 let bude dle legislativy roku 2016 činit 12.805 Kč.
V případě, že by pan Jelínek měl osobní vyměřovací základ 30.000 Kč a získal dobu pojištění 43 let,  tedy
pracoval za stejně vysokou mzdu až do dosažení důchodového věku a nedošlo ke snížení jeho mzdy, potom by
měl měsíční důchod 13.144 Kč. Práce za 10.000 Kč v současné hodnotě poslední tři roky tedy znamená v
případě pana Jelínka snížení důchodu o 339 Kč (13.144 Kč – 12.805 Kč).
Pan Hájek odejde v roce 2016 do předčasného důchodu o 1.078 dní dříve (o necelé tři roky z důvodu nižšího
krácení za předčasnost, které se provádí za každých 90 kalendářních dní). Osobní vyměřovací základ pana
Hájka bude 30.000 Kč a pan Hájek získá dobu pojištění v rozsahu 40 let.
Měsíční předčasný důchod pana Hájka (odchod do předčasného důchodu dříve o 1.078 dní před dosažením
řádného důchodového věku) při výši osobního vyměřovacího základu 30.000 Kč a získané době pojištění bude
10.008 Kč.
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Přestože bude pan Jelínek tři roky před dosažením řádného důchodového věku pracovat za nízkou mzdu, tak
bude mít měsíční důchod vyšší o 2.797 Kč (12.805 Kč – 10.008 Kč) než pan Hájek, který měl rovněž nabídku
pracovat za nižší mzdu, ale zvolil odchod do předčasného důchodu dříve o 1.078 dní před dosažením řádného
důchodového  věku.  S  ohledem  na  měsíční  výši  státního  důchodu  je  lepší  pracovat  i  za  nižší  mzdu  v
předdůchodovém věku než odejít do předčasného důchodu.

www.Finance.cz, Petr Gola

Evidence na úřadu práce

V případě ztráty zaměstnání v předdůchodovém věku je lepší odejít do předčasného důchodu až po vyčerpání
podpory  v  nezaměstnanosti.  Občané starší  55  let  mají  nárok na  podporu  v  nezaměstnanosti  v  rozsahu 11
měsíců. Doba pobírání podpory v nezaměstnanosti se totiž hodnotí do doby pojištění ovlivňující výši státního
důchodu. Z důvodu čerpání podpory v nezaměstnanosti se následně odejde do předčasného důchodu později a
sníží se tak krácení za předčasnost.
Zdroj: http://www.finance.cz/470386-radny-duchod-pri-nizke-  mzde-nebo-predcasny-duchod/ 

Povinnosti a práva pečující osoby

Pečující osoba:
a) je osoba blízká nebo asistent sociální péče podle § 83;
b) není člověk, který sám uplatňuje nárok na příspěvek na péči (ledaže by potvrzením ošetřujícího lékaře

prokázal, že je péče schopen);
c) může mít zaměstnání; v takovém případě sociální a zdravotní pojištění platí zaměstnavatel nebo sám

pečující;
d) je povinna hlásit přesun závislého blízkého do zdravotnického zařízení, domova pro seniory, hospice

apod. do 8 dnů od vzniku této nové skutečnosti.
Dává-li váš blízký příspěvek na péči vám, abyste o něj pečovali, pak v případě jeho hospitalizace/pobytu v
instituci delšího než 30 kalendářních dnů vám příspěvek na péči nenáleží. Počítá se to od 1. dne v měsíci do
posledního dne v měsíci. Začne-li hospitalizace 1. den v měsíci a skončí-li poslední den v měsíci, pak vám
příspěvek bude náležet.

e) výše příspěvku se nezapočítává do příjmů příjemce ani pečujícího;
f) stará-li se o člověka s II. a vyšším stupněm závislosti a není-li zaměstnána:

doba péče je započítávána pro důchodové účely jako náhradní doba. Sociální i zdravotní (nikoli nemocenské)
pojištění  hradí stát,  pokud nahlásí,  že odešla ze zaměstnání,  a zařídí-li  si  na úřadu práce,  který vyřizoval
příspěvek na péči, potvrzení o péči.
Potvrzení je třeba doručit  na vaši  zdravotní pojišťovnu a příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení
(potvrzení o péči se na OSSZ dodává až zpětně, nejdéle však do 2 let po skončení péče).
g) může se zároveň evidovat na úřadu práce, aby pobírala i podporu v nezaměstnanosti. Pak ale musí dostát
všem povinnostem, které jsou na uchazeče o práci kladeny - mít volnou kapacitu na práci, dostavovat se na
schůzky apod. Pokud tak neučiní, bude z evidence vyřazena a dalších 6 měsíců nebude mít možnost se na úřad
práce evidovat. Uchazečům o zaměstnání je státem hrazeno sociální a zdravotní pojištění (opět nikoli však
nemocenské pojištění).
Přesun příjemce příspěvku na dobu delší než kalendářní měsíc do zdravotnického zařízení nebo jiné instituce
(viz výše) znamená též nutnost opět platit svá pojištění - sociální, zdravotní. Pokud pečující nepracuje, může se
po dobu hospitalizace blízkého, o kterého pečuje, nahlásit na úřad práce.
Zdroj: http://www.mujduchod.cz/datab/2015191937-povinnosti-a-prava  -pecujici-osoby.pdf

Právní postavení osob pečujících o osobu závislou v pracovněprávních vztazích

Nárok na pracovní volno
Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost rodiče v práci především po dobu:
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Nemoci dítěte a dalších důvodů, kdy má zaměstnanec nárok na ošetřovné, t. j. ošetřování
dítěte mladšího 10 let z důvodu nemoci či úrazu nebo jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu
nemoci, úrazu nebo porodu vyžaduje nezbytně ošetřování druhou fyzickou osobou.
Péče o dítě mladší 10 let, protože školské zařízení je uzavřeno z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie,
mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události. Dítě nemůže být pro nařízenou karanténu
v péči škol.
Fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a
proto nemůže o dítě pečovat.
Dočasné pracovní neschopnosti, např. z důvodu doprovodu rodinného příslušníka (dítěte, manžela, druha, jakož
vlastních nebo manželových rodičů a prarodičů) k vyšetření a ošetření ve zdravotnickém zařízení.
Zdravotně postiženého dítěte k doprovodu do zařízení sociálních služeb (max. 6 pracovních dnů v kalendářním
roce); dítěte do školského poradenského zařízení ke zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.
Délka pracovního volna není pevně stanovena. Poskytuje se po dobu nezbytně nutnou a není omezena podpůrčí
dobou poskytování dávek nemocenského pojištění. Je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí
zaměstnanec  včas  požádat  zaměstnavatele  o  poskytnutí  pracovního  volna.  Je  také  povinen  uvědomit
zaměstnavatele o překážce a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu.
Dále  musí  vznik,  trvání,  popř.  i  zánik  překážky  v  práci  (z  důvodu  péče  nebo  ošetřování)  zaměstnavateli
prokázat. Jestliže osoba začne dlouhodobě pečovat o jinou závislou osobu a nejedná se o výše uvedený důvod,
právní předpisy jí neumožňují čerpání nárokového pracovního volna, které by bylo obdobné např. mateřské /
rodičovské dovolené.
Ošetřovné (Zákon č. 187/2006 Sb.)
Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, že musí ošetřovat nemocného člena
domácnosti  nebo pečovat o zdravé dítě  mladší  10 let,  protože školské či  dětské zařízení bylo uzavřeno (z
důvodu havárie,  jiné  nepředvídané události),  dítěti  byla  nařízena  karanténa  nebo osoba,  která  jinak  o  dítě
pečuje, sama onemocněla. Některé skupiny pojištěnců nemají vzhledem k charakteru vykonávané činnosti na
ošetřovné nárok (např. zaměstnanci, jejichž zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu, členové kolektivních
orgánů právnické osoby, zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, OSVČ). Ochranná lhůta pro
ošetřovné není stanovena.
Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle 9 kalendářních dnů. U osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči
aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, jež neukončilo povinnou školní docházku, činí podpůrčí doba nejdéle 16
kalendářních dnů.
Omezení výpovědi
Zaměstnavatel nesmí dát výpověď zaměstnancům, kteří jsou v tzv. ochranné době. To je v době, kdy je např.
zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti (např. doprovází dítě při pobytu ve zdravotnickém zařízení).
Byla-li  dána  zaměstnanci  výpověď  ještě  před  počátkem  ochranné  doby  a  výpovědní  doba  by  skončila  v
ochranné  době,  pak  se  ochranná  doba  do  výpovědní  lhůty  nezapočítává.  Pracovní  poměr  skončí  teprve
uplynutím zbývající  části  výpovědní doby až po skončení ochranné doby. Zaměstnanec ovšem může sdělit
zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.
Zákaz výpovědi se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci:
a) pro organizační změny, tj. z důvodu přemístění nebo rušení zaměstnavatele nebo jeho části (např. konkurz,
likvidace);
b) z důvodu, pro který může zaměstnavatel zrušit pracovní poměr okamžitě; 
pro jiné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci.
Skutečnost, že osoba pečuje o osobu závislou nebo dítě, které je často nemocné, zákoník práce nezohledňuje.
V těchto případech osoba pečující není v ochranné době a je ve stejném postavení jako ostatní zaměstnanci.
Zaměstnavatel jí může dát výpověď z organizačních důvodů. Nárok na kratší pracovní dobu a jinou vhodnou
úpravu pracovní doby.
Požádá-li pečující osoba - zaměstnanec o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní
pracovní doby, je zaměstnavatel povinen žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se zaměstnáváním osob pečujících o závislou osobu
Zaměstnavatel musí
a) dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, t. j. nesmí diskriminovat zaměstnance např. z důvodu,
že pečují o rodiče;
b) zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci.
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Zaměstnavatel především nesmí
a) vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a s pracovněprávním
vztahem;
b) vyžadovat informace zejména o rodinných a majetkových poměrech, sexuální orientaci atd.

Hledání zaměstnání

Zákaz diskriminace pro uchazeče o zaměstnání
Zákaz diskriminace platí  i  pro uchazeče o zaměstnání (např.  při přijímacím pohovoru).  Inzerce při  hledání
nového  zaměstnance  má  volit  neutrální  formulace.  Zaměstnavatel  je  oprávněn  před  vznikem  pracovního
poměru vyžadovat jen ty údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Údaje o tom, zda
uchazeč/ uchazečka má děti a jak jsou staré a jaký je jejich zdravotní stav nebo zda pečuje o staré rodiče,
zaměstnavatel požadovat nesmí.

Osoba pečující jako uchazeč na úřadě práce

Při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená péče uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní
stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují. Zvýšená péče je věnována i osobám, které pečují
o jinou osobu.

Sociální dávky

Příspěvek na péči
Příspěvek na  péči  je  určen  osobám,  které  z  důvodu dlouhodobě  nepříznivého  zdravotního stavu potřebují
pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti
podle zákona o sociálních službách. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může
dle  jejich  rozhodnutí  poskytovat  buď  osoba  blízká,  nebo  asistent  sociální  péče,  registrovaný  poskytovatel
sociálních služeb, dětský domov či speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.
Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka určená osobě starší 1 roku, která:
a) není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace (nebo které byly přiznány
mimořádné výhody II. nebo III. stupně, a to po dobu platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P, nejdéle do 31. 12.
2015);
b) se opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována;
c) nevyužívá pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním
postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní
péče.
Příspěvek na zvláštní pomůcku
Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného či pohybového ústrojí, nebo
těžké sluchové či zrakové postižení.
Pro jeho poskytnutí musí dotyčný splňovat tyto podmínky:
a) musí být starší 3 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení motorového vozidla, schodolezu, stropního
zvedacího systému, schodišťové plošiny, schodišťové sedačky nebo na úpravu bytu;
b) musí být starší 15 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení vodícího psa;
c) musí být starší 1 roku v ostatních případech;
d) umožní mu sebeobsluhu, nebo realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání
informací, vzdělávání, anebo ke styku s okolím;
e) je schopen zvláštní pomůcku využívat.
Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
Osoba pečující a důchodové pojištění
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Podmínkou nároku na starobní důchod je pojištění v rozsahu nejméně 35 let. Od 1. 1. 2010 je doba pojištění v
rámci důchodové reformy postupně prodlužována z 25 let až na 35 let. Dobou pojištění je především doba
zaměstnání, ze kterého se odvádí pojistné na důchodové pojištění, nebo výkonu SVČ a dále také náhradní doby
pojištění.  Další  podmínkou  je  dosažení  důchodového  věku,  který  je  odstupňován  podle  roku  narození
pojištěnce.
Náhradní doba pojištění je i doba péče o jinou závislou osobu a doba pobírání dávek nemocenského pojištění
(např.  ošetřovné  a  nemocenské).  Po  dobu  trvání  náhradní  doby  pojištění  nevzniká  osobě  povinnost  platit
pojistné. Tato povinnost nevzniká ani státu. Náhradní doby důchodového pojištění se započítávají do celkové
doby důchodového pojištění pro vznik nároku na důchod. Pro započítání náhradní doby je nutné, aby bylo
vydáno rozhodnutí správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu péče.
Řízení se zahajuje na základě návrhu, který se podává po skončení péče (popř. během péče v souvislosti s
podáním žádosti o důchod), nejpozději však do 2 let od posledního dne péče.
Rozhodnutí se předkládá při sepisování žádosti o dávku důchodového pojištění.

Pečující osoba a zdravotní pojištění
Plátcem pojistného na zdravotní pojištění za osoby pečující je stát. Podmínkou je prokázání této skutečnosti
zdravotní pojišťovně. V případě, že osoba pečující je zaměstnána, hradí za ni pojistné na zdravotní pojištění stát
i zaměstnavatel.
Na osobu pečující se nevztahuje povinnost odvádět ze zaměstnání minimální měsíční pojistné na zdravotní
pojištění.
Zdroj: http://alternativaplus.cz/pravni-postaveni-osob-pecujicich/

Na „příspěvek na dojíždění“ dosáhne více lidí

Podpora  zaměstnanosti  uchazečů  ze  skupin  ohrožených  dlouhodobou  nezaměstnaností  a  snaha  o  sladění
nabídky a  poptávky na  trhu  práce.  To jsou hlavní  cíle  příspěvku  na  podporu  regionální  mobility,  který  v
pilotním provozu poskytuje od dubna 2016 Úřad práce ČR. Podmínky jeho přiznání se nyní mění a rozšiřuje se
i počet regionů, ve kterých o něj mohou zájemci žádat. Na příspěvek tak dosáhne více lidí.
Tzv.  příspěvek  na  dojíždění  rozšiřuje  řadu  nástrojů  a  opatření  aktivní  politiky  zaměstnanosti  a  cílí  na
dlouhodobě evidované uchazeče o zaměstnání. ÚP ČR ho poskytuje čtvrtý měsíc v pěti krajích - Ústeckém,
Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském a Karlovarském. Nově o něj mohou žádat i nezaměstnaní z
Královehradeckého regionu.
"Cílem tohoto nástroje  aktivní  politiky zaměstnanosti  je posílení mobility  klientů.  Právě omezená možnost
dojíždění za prací je, kromě neodpovídající kvalifikace klientů, jednou
z bariér, která snižuje šance k jejich uplatnění na trhu práce. Dosavadní praxe ukázala, že zájem o příspěvek je
ze strany uchazečů značný. Řada klientů ale nesplňovala podmínky pro jeho přiznání, proto dochází k jejich
úpravě," vysvětluje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.
O příspěvek si mohou požádat uchazeči, kteří budou do nového zaměstnání dojíždět mimo svou obec, a jsou v
evidenci Úřadu práce ČR déle než 5 měsíců. Žádost může podat také klient, který je bez práce i kratší dobu, ale
není možné zprostředkovat mu zaměstnání v místě bydliště kvůli jeho zdravotnímu stavu, nedostačující praxi
nebo péči o dítě. Možnost kratší doby evidence se vztahuje i na uchazeče a zájemce o zaměstnání, pokud přišli
o  práci,  či  o  ni  přijdou,  v  důsledku  hromadného  propouštění.  Nový  zaměstnavatel  musí  zároveň  uzavřít
pracovní poměr s podpořeným uchazečem či zájemcem o zaměstnání na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, a
to delší než 6 měsíců. V pracovní smlouvě musí uvést konkrétní místo výkonu práce, tedy konkrétní adresu.
Další podmínkou pro poskytnutí příspěvku je potvrzení o bezdlužnosti žadatele.
Naopak  příspěvek  nemůže  ÚP ČR  poskytnout  žadateli,  který  u  nového  zaměstnavatele  v  posledních  24
měsících už pracoval, nebo bydlí ve stejné obci, jako je místo výkonu práce. ÚP ČR neposkytuje příspěvek na
dojíždění do zahraničí (kromě Moravskoslezského kraje). A nevyplatí jej ani v případě, že výše hrubé mzdy
žadatele  přesáhne v  konkrétním měsíci  1,5  násobek  průměrné  mzdy v  národním hospodářství  za  1.  až  3.
čtvrtletí předcházejícího roku.
V rámci žádosti, kterou žadatel musí podat ještě v době, kdy je v evidenci ÚP ČR, je třeba uvést datum nástupu
do nového zaměstnání a místo výkonu práce a následně také předložit pracovní smlouvu. Pokud ÚP ČR žádost
schválí, uzavře s klientem písemnou dohodu. Zaměstnanec pak bude každý měsíc dokládat výplatní list, který
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mu vždy vydává zaměstnavatel za odpracovaný kalendářní měsíc. Částku tedy obdrží až po předložení tohoto
dokumentu. Právě na jeho základě ÚP ČR prověří nárok na příspěvek za konkrétní měsíc, a to podle docházky
do zaměstnání a výše hrubé mzdy. Za dobu absence na pracovišti ÚP ČR finance nevyplatí. Příspěvek bude ÚP
ČR poskytovat po dobu trvání pracovního poměru, maximálně 12 měsíců.
Výše  příspěvku  se  pohybuje  v rozmezí  1.000  -  3.500  Kč  měsíčně  podle  dojezdové  vzdálenosti.  Přitom
minimum je 10 kilometrů. Výjimku v tomto případě tvoří žádosti, kdy mezi bydlištěm a místem výkonu práce
prokazatelně neexistuje pravidelné spojení veřejnou dopravou (VD). Na nejvyšší částku pak dosáhnou ti, kteří
budou za prací dojíždět více než 50 km.

Viz následující tabulka:
Dojezdová
vzdálenost

Výše měsíčního příspěvku

do 10 km bez nároku, v případě, že není spojení VD, 1 00 Kč

10-25 km 1 500 Kč
25-50 km 2 500 Kč
nad 50 km 3 500 Kč

Příspěvek je určen na úhradu nákladů, které zaměstnanci vzniknou v souvislosti s dojížděním do práce. Peníze
tedy může použít např. na zaplacení jízdného, nákup pohonných hmot, ubytování nebo třeba hlídání dětí. Od
dubna do konce června 2016 podalo žádost o příspěvek celkem 85 zájemců. Nejvíce jich bylo v Olomouckém
(33) a Moravskoslezském (28) kraji.  Právě na severu Moravy se dá, v souvislosti s vývojem kolem OKD,
počítat s tím, že počet žadatelů poroste. ÚP ČR uzavřel do konce předchozího měsíce 21 dohod, v jejich rámci
přiznal příspěvek nejčastěji ve výši 1.500 Kč měsíčně.
Mezi  žadateli  jsou  lidé  různých  profesí,  např.  administrativní  pracovníci,  montážní  dělníci,  uklízeč,
elektromechanik,  dispečerka,  kuchař,  pracovníci v obchodě, strážný, specialista IT, obsluha směnárny nebo
laboratorní technik. První příspěvek ve výši 2.500 Kč měsíčně schválil ÚP ČR uchazeči z Olomouckého kraje,
který nastoupil jako pracovník vztahů k veřejnosti.
Formulář  žádosti  je  k  dispozici  na  Integrovaném  portálu  MPSV  http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni.
Zájemcům jej také poskytnou zaměstnanci příslušných kontaktních pracovišť ÚP ČR.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

Statisícové odškodné za pracovní úrazy končí. Vláda mění body

Vysoké  odškodné  za  úrazy  je  minulostí.  Stávající  systém  bylo  možné  využít  k  vyššímu  odškodnému  za
zhmožděninu oproti třeba ztrátě končetiny, za kterou bylo méně bodů.
Za  pracovní  úraz,  byť  by  to  bylo  jen  lehké  zhmoždění,  jste  mohli  získat  poměrně  vysoké  odškodné.
Umožňovalo  to  nařízení  vlády  č.  276/2015  Sb.  o  odškodňování  bolesti  a  ztížení  společenského  uplatnění
způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
Tím vláda v říjnu 2015 zvýšila hodnotu jednoho bodu ze 120 Kč na 250 Kč. Už to by znamenalo,  že za
pracovní  úraz  získáte  více  než  dvojnásobné odškodnění.  Kromě toho však byl  v  nařízení  vlády upraven i
samotný počet bodů, které se u jednotlivých úrazů a nemocí započítávají.
Za vymknutí ramenního kloubu bylo před touto vyhláškou počítáno 30 bodů. Jeden bod činil 120 Kč, tudíž jste
dostali 3.600 Kč (30 x 120). Vyhláška ale zvýšila počet bodů na 50 a hodnotu bodu na 250 Kč, tudíž byste byli
odškodněni částkou 12.500 Kč (50 x 250).
Touto  vyhláškou a  s  ním spojené  zvýšení  bodů  se  vláda  pokusila  reagovat  především na  nový  občanský
zákoník, který umožňuje vysoudit v rámci nepracovních úrazů vyšší odškodnění. Pracovní úrazy se však řídí
zákoníkem práce a od roku 2001 se výše odškodného nezvedla. Tedy až do října 2015.
Kromě zvýšení počtu bodů a jejich hodnoty jste ale měli možnost požádat o odškodné za ztížení společenského
uplatnění,  například  v  situaci,  kdy  byste  vinou  pracovního  úrazu  měli  trvalé  následky.  Vyhláška  zvýšila
maximální hranici tohoto odškodnění na 5,75 milionu korun z původních 1,4 milionu korun. Žádat jste ale
mohli
náhradu za ztrátu výdělku, za věcnou škodu nebo za náklady, které jste vynaložili kvůli léčení. S takovým
odškodněním je ale nyní konec.
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Novela situaci mění
Vláda po čase usoudila, že výše odškodnění je v některých případech příliš vysoká, a tak 27. června 2016
schválila novelu nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním
úrazem nebo nemocí z povolání Ta podle slov vlády zpřesňuje systém odškodnění a vyvažuje tím dosavadní
nesrovnalosti.
Aplikace nařízení v praxi místy způsobovala potíže a vedla k neúměrně vysokému odškodnění bolesti u méně
závažných pracovních úrazů, například u pádů bez zlomenin. Pouhá zhmožděnina tak mohla být odškodněna
mnohonásobně  vyšší  částkou  než  třeba  ztráta  ucha  či  dokonce  nohy,  řekl  Svatopluk  Němeček, ministr
zdravotnictví.
Paradoxy v odškodnění
Vzhledem k tomu, jak byla definovaná vyhláška, jež zvyšovala počty bodů u jednotlivých úrazů, docházelo k
vysokému odškodnění u běžných úrazů, jako například pády a zlomeniny. A naopak u závažnějších úrazů bylo
odškodnění nižší.
Vinou úrazu byste si zhmoždili hrudník. Šlo by o zhmožděninu 10 cm x 10 cm. Ta byla vyhláškou oceněna na
500 bodů, za což byste dostali 125.000 Kč  (500 x 250). Například ztráta ucha byla ale ohodnocena na 100
bodů, za což byste dostali pouze 25.000 Kč (250 x 100).
Vládě se rovněž nelíbilo, že kromě úrazů a poškození svalů a tkání byly odškodňovány i hematomy a průvodní
otoky.
Změny odškodnění
První změnou je způsob přidělování bodů v případě zranění. Podle vyhlášky z října 2015 se přidělovaly 4 body
za každý čtvereční centimetr pohmožděniny. Podle novely této vyhlášky se ale zavádí kategorie:
a) pohmožděnina do 10 cm2

b) pohmožděnina nad 10 cm2,
případě pohmožděniny do 10 cm2 se započítají 4 body a u pohmožděniny nad 10 cm2 se za každých dalších 10
cm2 připočítají pouze 2 body.
Další  změnou  je  způsob  bodování  v  případě  pohmoždění  měkkých  tkání.  Doposud  bylo  za  pohmoždění
měkkých tkání různých jiných částí těla podle rozsahu a lokalizace postižené části při velikosti 1 cm2 počítáno 6
bodů za každý 1 cm2. Nově bude počítáno 10 - 20 bodů za jedno postižené místo, a to dle rozsahu a lokalizace
konkrétního zranění.
Mění se také odškodnění za oděrky. Ve vyhlášce z října 2015 je uvedeno, že se počítají 2 body za oděrky kůže
do cm2 a za každých dalších 10 cm2 se připočítají 2 body. Nově jsou ale počítány 2 - 4 body za oděrky do 100
cm2 a  za každých dalších 100  cm2 jsou počítány další  2  body v případě povrchových oděrek a  4 body u
hlubokých oděrek.
Novinka v novele profesionály. Nově tak bude možné odškodnit:
- nedomykavost hlasivek
- dysfonii
- fonastenii
To se týká především lidí, kteří se živí jako učitelé, herci či zpěváci. Tato zranění mohou někdy končit i ztrátou
hlasu a za pracovní úraz spojený s jedním z výše uvedených problémů bude nově náležet až 2000 bodů, za což
bude náležet 500.000 Kč (2000 x 250).
Zdroj: http://www.mesec.cz/clanky/statisicove-odskodne-za-  pracovni-urazy-konci-vlada-meni-body/ 

Dříve vyslovená přání

Každý pacient má právo rozhodovat o své léčbě, takže každý lékařský zákrok může být poskytnut jenom s
informovaným souhlasem pacienta. Pro takový případ, že bude pacient v takovém stavu, kdy nebude tento
souhlas  schopný dát,  slouží  právě  dříve  vyslovené přání.  Je  to  tedy  písemně zaznamenané  přání  pacienta
přijmout, odmítnout, případně určit způsob lékařské péče pro všechny případy v budoucnu, kdy pacient nebude
schopný svoji vůli vyjádřit.
Jak má dříve vyslovené přání vypadat?
Dříve vyslovené přání je projev vůle, který musí být učiněný vážně, srozumitelně a dostatečně určitě. Není
možné podmínit své přání nějakou podmínkou nebo jednáním. Jak přesně by soupis přání měl vypadat zákon
nestanovuje.  Na  webových  stránkách  Ministerstva  zdravotnictví  můžeme nalézt  pouze  Návrh  formy dříve
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vysloveného  přání,  který  však  není  nijak  závazný.  Důležité  je,  aby  bylo  přání  sepsané  písemně  dle  výše
uvedených způsobů, a aby obsahovalo dostatečně určitě formulované podmínky, kdy se jím lékař má řídit a co
má, či nemá dělat.
Musí se dříve vysloveným přáním lékaři vždy řídit?
Aby se lékař musel řídit dříve vysloveným přáním (které je samozřejmě sepsané zákonným způsobem), musí
být splněny tyto podmínky:
1. Nastane situace předpokládaná dříve vysloveným přáním.
2. Pacient se dostane do stavu, kdy nemůže rozhodovat o své léčbě sám.
Lékař má dříve vyslovené přání k dispozici Naopak zákon definuje i situace, kdy toto přání lékař nemusí nebo i
nesmí respektovat. Dříve vyslovené přání nemusí být respektováno, pokud od doby jeho vyslovení došlo v
lékařství k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by pacient s poskytnutím takovéto nové péče
souhlasil. Jedná se o případy, kdy začne být dostupná dříve nedostupná léčba. Dříve vyslovené přání nesmí být
respektováno, pokud nabádá k aktivnímu způsobení smrti nebo pokud jeho splnění může ohrozit jiné osoby.
Poslední  případ,  kdy  nesmí  být  respektováno  je  situace,  kdy  v  době,  kdy  lékař  neměl  k  dispozici  dříve
vyslovené přání, započal takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti.
Aktivním způsobením smrti se rozumí např. odpojení od přístrojů nebo podání smrtelné dávky léku. Tímto
zákonodárci zamezili užívání tohoto přání pro legalizaci euthanasie, ale pouze v aktivní formě. Dříve vyslovené
přání  je  tedy  jako  pasivní  euthanasie  přípustné  a  užívá  se  jako  přání  „Do  Not  Resuscitate“  -  přání
neresuscitovat.  Dříve vyslovené přání  není nijak časově omezené.  Je účinné od sepsání a má neomezenou
platnost. Pacient jej však může sám zrušit a to stejným způsobem jak jej učinil. Omezení se týká pouze obsahu,
pacient si nemůže přát aktivní způsobení smrti, jak již bylo řečeno výše.
Zdroj: http://ferovanemocnice.cz/prava-senioru-ve-zdravotnictvi-  54/drive-vyslovena-prani-2620.html
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