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Ohlídejte si, co za vás platí pojišťovna.

K dispozici už je přehled péče za rok 2015.
Zajímá vás, kolik za vás loni lékaři naúčtovali Všeobecné zdravotní pojišťovně? Pokud ano, pak teď je
ten pravý čas požádat VZP o přehled vykázané péče. Na kterékoliv přepážce vám ho vystaví na počkání a
služba je bezplatná. Letos naposledy přitom získají klienti VZP přehled péče za uplynulý rok pouze v
papírové formě. Příští rok touto dobou už budou mít možnost zkontrolovat si totéž on-line. Umožní jim
to klientský portál Moje VZP, který pojišťovna v rámci zkvalitňování služeb spustí ve druhé polovině
letošního roku.
Ve Všeobecné zdravotní  pojišťovně jsou  nyní  k  dispozici  všechna data,  která  jsou potřebná pro  vydávání
přehledů vykázané péče za celý rok 2015. Nic proto nebrání tomu, aby klienti o přehledy žádali a obratem jim
byly vystavovány. Pojišťovně tak mohou pomoci odhalit případné nesrovnalosti.
Jestliže pojištěnec zažádá o výpis z osobního účtu, je zdravotní pojišťovna povinna písemně mu poskytnout
jedenkrát ročně údaje o službách uhrazených za něj v období posledních 12 měsíců. A to včetně zaplacených
doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, započitatelných to tzv.
ochranného limitu.
Na přepážkách VZP si přehled vykázané péče ročně vyžádá kolem 110 tisíc klientů. Zájem rok od roku roste
řádově v jednotkách procent. O přehled lze požádat i písemně a obdržet ho poštou do vlastních rukou.
Na nesrovnalosti následně upozorní pojišťovnu každý rok několik stovek klientů. Velká část se při následném
prověřování vysvětlí jako administrativní nedopatření. Stačí, když se lékař přepíše například v jedné číslici v
číselném kódu výkonu.
Chybu může v některých případech způsobit i záměna číslic v rodném čísle - lékař pak vykáže sice správný
výkon, ale špatnému klientovi. To byl i případ ženy z Vysočiny, která ve svém přehledu péče našla vykázanou
pitvu. Následně se ukázalo, že nemocnice skutečně provedla pitvu oběti dopravní nehody, ale vykázala ji špatné
klientce.
Pokud člověk zjistí ve svém přehledu nesrovnalosti, měl by co nejdříve informovat VZP, která vše prošetří.
Bohužel, stále je jen malé procento lidí, kteří chtějí situaci řešit. Často se obávají reakce „svého pana doktora“,
se  kterým si  to  nechtějí  rozházet.  Tato  obava  je  ale  zbytečná  -  VZP provádí  kontroly  ve  zdravotnických
zařízeních běžně a na základě nejrůznějších podnětů v průběhu celého roku.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

OTÁZKA TÝDNE:
Nepamatuji si, kdy jsem měla naposledy zhotovenou zubní protézu. Kde bych to mohla zjistit a za jak
dlouhou dobu mi může lékař protézu udělat, abych ji měla hrazenou ze zdravotního pojištění?

ODPOVĚĎ:
Údaj o tom, kdy byla pacientovi vyrobena zubní náhrada, je obsažen v jeho zdravotní dokumentaci u
stomatologa. Váš  lékař  by  tedy  měl  vědět,  zda  už  máte  případně  možnost  získat  novou protézu  na  účet
veřejného  zdravotního  pojištění.  Pokud  jste  lékaře  změnila,  mělo  by  to  být  zaznamenáno  ve  výpisu  z
dokumentace, který si měl váš nový stomatolog vyžádat. Zákon přímo stanoví, že  při převzetí do péče si
registrující lékař vyžádá informace potřebné k zajištění návaznosti zdravotní péče a předchozí registrující
lékař je povinen mu je písemně předat. Dohledat tento údaj může v případě nutnosti také zdravotní pojišťovna.
Zdravotní pojišťovny hradí dospělým pacientům:

• jednou za dva roky pryskyřičné korunky plášťové z plastu a kompozitního plastu
• jednou za pět  let  ostatní  fixní  protetické náhrady jednou za tři  roky snímatelné částečné a  celkové

náhrady (pokud revizní lékař nerozhodne jinak).
Dotaz se zřejmě týká celkové náhrady, takže novou byste "na pojišťovnu" mohla dostat po třech letech. V
žádném případě ale VZP nehradí ztracené nebo nedbalým zacházením poškozené stomatologické protetické
náhrady apod.
Plně hrazené jsou z veřejného zdravotního pojištění pro dospělé nad 18 let:

• částečné snímatelné náhrady a celkové snímatelné náhrady ve standardním provedení



• korunkové  náhrady  -  plášťové  korunky  ve  standardním  provedení  rekonstrukční  náhrady  a
rehabilitační a léčebné pomůcky.

Všechny ostatní protetické práce včetně oprav jsou hrazeny se spoluúčastí pacienta (platí rozdíl mezi cenou a
úhradou od pojišťovny), nebo hrazeny z veřejného pojištění nejsou. U převážné části protetických výrobků
pro osoby starší 18 let spoluúčast existuje.
O ceně by se měl pacient vždycky předem informovat, resp. lékař ho s ní má vždy předem seznámit. Spoluúčast
může být  v různých zdravotnických zařízeních odlišná,  i  když výše úhrady od pojišťovny je  stejná, ať
navštívíte kteréhokoli stomatologa (určuje ji zákon o veřejném zdravotním pojištění, resp. jeho příloha č. 4
"Seznam stomatologických výrobků"). Do ceny totiž může každý poskytovatel stomatologických zdravotních
služeb zakalkulovat své oprávněné (ekonomicky zdůvodnitelné) náklady a přiměřenou míru zisku. Proto může
pacientovi dát přesnou informaci o požadované finanční částce jen jeho konkrétní stomatolog.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech (1. díl)
08.03.2016. Finance.cz. Zbyněk Drobiš

Jaké  zásadní  povinnosti  stanovuje  zákoník  práce  ve  vztahu  k  povinnostem zaměstnavatele  při  pracovních
úrazech? Jaká je  role  zaměstnavatele při  posouzení úrazu zaměstnance? V následujících dvou článcích se
zaměříme na některé povinnosti zaměstnavatele při pracovním úraze zaměstnance.
Odškodnění pracovního úrazu je někdy ztíženo přístupem zaměstnavatele, který odmítá uznat úraz za pracovní
úraz, sepsat záznam o pracovním  úrazu  nebo  vydat  jedno  jeho  vyhotovení  zaměstnanci.  Pracovní  úraz
představuje v životě zaměstnance natolik významný okamžik, že zaměstnavatel by se měl vždy snažit vyhovět
všem zákonným povinnostem a pomoci zaměstnanci v tíživé životní situaci.

Objasnění vzniku pracovního úrazu
Zákoník práce stanovuje k pracovním úrazům, že zaměstnavatel je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku
tohoto  úrazu  za  účasti  zaměstnance  (pokud  zdravotní stav  zaměstnance  tak  dovoluje),  svědků a  za  účasti
odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel je zároveň
povinen bez vážných důvodů neměnit stav na místě pracovního úrazu do doby objasnění příčin a okolností
vzniku konkrétního pracovního úrazu. Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních
úrazů.
Pokud  nastane  pracovní  úraz  zaměstnance  jiného  zaměstnavatele,  vymezuje  zákoník  práce  povinnost
zaměstnavatele bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit
mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění.
Jakým způsobem se určuje bolest a ztížení společenského uplatnění při odškodnění pracovního úrazu? Kde lze
nově nalézt tabulky jednotlivých položek pro odškodnění této nemajetkové újmy? Odpovědi naleznete:
http:// firmy. finance. cz/zpravy/finance/458706-odskodneni- bolesti-a-ztizeni-spolecenskeho-uplatneni-u-pracovniho- urazu/

Stěžejní role zaměstnavatele
Zaměstnavatel tak posuzuje, zda k újmě na zdraví zaměstnance došlo následkem pracovního úrazu, či nikoliv.
Zaměstnavatel má tak zásadní roli, zda poškozený zaměstnanec obdrží odškodnění za pracovní úraz, jelikož je
to  právě  zaměstnavatel,  který  objasňuje  příčiny  a  okolnosti  vzniku  pracovního  úrazu.  V  případě,  že
zaměstnavatel  odmítne  úraz  zaměstnance  uznat  za  pracovní  úraz,  bude  se  zaměstnanec  muset  domoci
odškodnění pracovního úrazu prostřednictvím soudního řízení.
Nesmí-li  zaměstnanec  konat  dosavadní  práci  pro  pracovní  úraz,  pak  v  některých  případech  rozvázání
pracovního poměru má nárok na odstupné nejméně ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. Kdy vzniká
nárok  na  takto  vysoké  odstupné,  se  dozvíte:  http://www.  finance.  cz/ zpravy/finance/448385-odskodneni-
pracovniho-urazu- zadejte-odstupne-v-plne-vysi/

Nejednat bez rozmyslu
Pokud nastane  situace,  kdy zaměstnavatel  odmítne  uznat  jednoznačný pracovní  úraz a  rovněž  přesvědčuje
poškozeného zaměstnance k uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru, neměl by zaměstnanec jednat
bez rozmyslu pod tíhou emocí a neoprávněného nátlaku. Újma na zdraví může znamenat i trvalé zdravotní
následky, které by měly být poškozenému zaměstnanci odškodněny v plné výši.
příštím díle se zaměříme na bližší  povinnost zaměstnavatele k záznamu o pracovním úrazu. Budete-li řešit



případ odškodnění pracovního úrazu, lze doporučit konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů
vašeho případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.
Zdroj: ttp://www.finance. cz/zpravy/finance/462542-povinnosti- zamestnavatele-pri-pracovnich-urazech-1-dil/

Šestkrát stejný příjem a jiný výpočet zdravotního pojištění

Finance.cz,   Petr Gola
Přestože při výpočtu zdravotního pojištění nelze uplatňovat daňové slevy a daňové odpočty a sazba zdravotního
pojištění je stejná, tak se výpočet zdravotního pojištění u zaměstnance a OSVČ liší v  závislosti na konkrétní
situaci. Podívejme se na šest praktických výpočtů při měsíčním příjmu 9000 Kč.
V šesti praktických příkladech si vypočítáme, jak se moc se může výše zdravotního pojištění lišit při stejném
měsíčním příjmu ve výši 9 000 Kč. Zdravotní pojištění může být 0 Kč nebo až 1 823 Kč.

1) Státní pojištěnec a práce na dohodu o provedení práce
Za státní pojištěnce odvádí zdravotní pojištění stát, státní pojištěnci mají tedy vyřešen svůj pojistný vztah u své
zdravotní pojišťovny. Za státní pojištěnce jsou považováni např. studenti, penzisté nebo příjemci rodičovského
příspěvku. Pokud má státní pojištěnec, např. důchodce, měsíční odměnu z dohody o provedení práce 10 000 Kč
a méně, tak sám neplatí žádné zdravotní pojištění. Z dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a
méně se zdravotní pojištění neplatí a současně má státní pojištěnec vyřešen svůj pojistný vztah u své zdravotní
pojišťovny.
Státní pojištěnec s měsíční odměnou 9 000 Kč z dohody provedení práce nezaplatí na zdravotním pojištění v
daném měsíci nic.

2) Práce pouze na dohodu o provedení práce
Lidé, kteří pracují pouze na základě dohody o provedení práce s měsíční odměnou 9 000 Kč a méně, kteří
nejsou státními pojištěnci, sice nezaplatí z dohody o provedení práce nic na zdravotním pojištění, ale současně
si musí sami platit zdravotní pojištění jako OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů). Na zdravotním pojištění
platí OBZP v roce 2016 částku 337 Kč měsíčně (13,5 % z minimální mzdy), a to vždy do 8. dne následujícího
měsíce.
Občan mající za měsíc pouze měsíční odměnu ve výši 9 000 Kč z dohody o provedení práce, který není pro
účely zdravotního pojištění státním pojištěncem, zaplatí na zdravotním pojištění za daný měsíc 1 337 Kč.

3) Práce na standardní pracovní smlouvu
Měsíční minimální mzda v letošním roce činí 9 900 Kč měsíčně. Tato minimální mzda platí pro práci na plný
úvazek. Při práci na zkrácený pracovní úvazek může být měsíční mzda i nižší. Za každého zaměstnance musí
zdravotní pojišťovna měsíčně obdržet alespoň 1 337 Kč (13,5 % z minimální mzdy 9 900 Kč). Pokud má
zaměstnanec  mzdu nižší  z  důvodu práce  na  zkrácený úvazek,  potom zaměstnavatel  odvádí  na zdravotním
pojištění 9 % z hrubé mzdy a doplatek na minima je na straně zaměstnance.
Zaměstnanci  pracujícímu  na  zkrácený  úvazek  s  hrubou  mzdou  9  000  Kč  je  jeho  zaměstnavatelem  na
zdravotním pojištění sraženo 527 Kč (1 337 Kč - (9 000 Kč x 9 %). Efektivní sazba zdravotní pojištění je 5,85
% (527 Kč: 9 000 Kč) místo standardních 4,5 %.
4) Přivýdělek z dohody o pracovní činnosti
Jestliže je měsíční odměna z dohody o pracovní činnosti 2 500 Kč a více, tak se již z dohody o pracovní
činnosti zdravotní pojištění odvádí. Zaměstnanci pracující na hlavní pracovní poměr na standardní pracovní
smlouvu,  kteří  si  přivydělávají  na  dohodu  o  pracovní  činnosti,  odvedou  na  zdravotním pojištění  4,5  % z
dosažené odměny. A to i tehdy, když je měsíční odměna 9 000 Kč a je tedy nižší než minimální mzda. Důvodem
je skutečnost, že z hlavního pracovního poměru je již odvedeno minimální zdravotní pojištění.
Zaměstnanec přivydělávající si mimo své hlavní zaměstnání i u jiného zaměstnavatele na dohodu o pracovní
činnosti  s  měsíční  odměnou 9 000 Kč je  z  jeho odměny z dohody o pracovní  činnosti  sraženo zdravotní
pojištění 405 Kč (9 000 Kč x 4,5 %).

5) OSVČ na hlavní činnost
U  OSVČ  (osob  samostatně  výdělečně  činných)  na  hlavní  činnost  se  zdravotní  pojištění  vypočítává  z
vyměřovacího  základu,  kterým  je  polovina  daňového  základu.  Vždy  však  musí  být  zdravotní  pojištění
zaplaceno alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Minimální měsíční vyměřovací základ v roce 2016



činí 13 503 Kč.
Živnostník vykonával samostatnou výdělečnou činnost pouze v lednu 2016, potom činnost ukončil a po zbytek
roku byl zaměstnancem. Hrubý zisk (příjem - výdaj) za leden 2016 je 9 000 Kč. V přehledu o příjmech a
výdajích za rok 2016 se vypočítá zdravotní pojištění za celý rok 2016. Skutečný vyměřovací základ 4 500 Kč (9
000 Kč x 50 %) je nižší než minimální vyměřovací základ. Zdravotní pojištění se vypočítá z minimálního
měsíčního vyměřovacího základu 13 503 Kč a bude činit 1 823 Kč (13 503 Kč x 13,5 %).

6) OSVČ na vedlejší činnost
Při  výkonu  vedlejší  samostatné  výdělečné  činnosti  se  zdravotní  pojištění  vypočítává  vždy  ze  skutečného
vyměřovacího základu. Podmínku vedlejší  samostatné výdělečné činnosti  splňují  např.  podnikající  studenti,
penzisté nebo ženy na rodičovské dovolené.
Živnostník vykonával vedlejší samostatnou výdělečnou činnost pouze v lednu 2016, potom činnost ukončil a po
zbytek roku byl pouze zaměstnancem. Hrubý zisk za leden 2016 je 9 000 Kč. V přehledu o příjmech a výdajích
za rok 2016 se vypočítá zdravotní pojištění za rok 2016, které činí 608 Kč (9 000 Kč x 50 % x 13,5 %).
Zdroj: http://www.finance. cz/zpravy/finance/462630-sestkrat- stejny-prijem-a-jiny-vypocet-zdravotniho-pojisteni/

Odškodnění újmy na zdraví: Náhrada bezplatně poskytované práce

Finance.cz   Zbyněk Drobiš
Nový občanský zákoník rozšířil okruh náhrad, které lze požadovat při zajištění odškodnění. Jedním z nových
institutů je náhrada bezplatně poskytované práce, která odpovídá realitě běžného života. Jakým způsobem je
tento institut upraven v novém občanském zákoníku, se dozvíte v dnešním článku.
Mezi nejvýraznější změny spojené s účinností nového občanského zákoníku je nové pojetí odškodnění újmy na
zdraví, které umožňuje získat v případě poškození zdraví adekvátní odškodnění. Ale nic není tak jednoduché,
jak  se  na  první  pohled  může  zdát: http://www.finance.cz/zpravy/ fmance/449647-odskodnem-uimy-na-prirozenych-pravech-nelze-
predem-vyloucit/

Náhrada za bezplatně konané práce
Nový občanský zákoník stanovuje, že konal-li poškozený bezplatně práce pro jiného v jeho domácnosti nebo
závodu, nahradí škůdce této jiné osobě peněžitým důchodem, oč přišla. Jedná se o právní institut odškodnění
tzv. sekundárních obětí, jelikož jejich nárok je odvozený od újmy, kterou utrpěl primární poškozený.
Tato náhrada může být poskytována např. v situaci, kdy poškozený zdarma vypomáhal v rodinném podniku, či
se staral zdarma o zahradu v domově důchodců a následkem utrpěné újmy na zdraví již není schopen dále
vykonávat tyto bezplatné práce, přičemž příjemci této bezplatné práce vzniká újma.
Ústavní soud vydal nález, na základě kterého se postavil na stranu rodičů, kteří vynakládali značné finanční
prostředky  na  celodenní  péči  o  svého  nezletilého  syna,  který  se  stal  nemohoucím  v  důsledku  nesprávně
provedeného porodu. Co bylo obsahem sporu a jaké teze vymezil Ústavní soud, se dozvíte:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/453977- ustavni-soud-k-odskodneni-nakladu-spoienych-s-celodenni-peci-o -poskozeneho/

Určení výše odškodnění
Právo na odškodnění náhrady za bezplatně konané práce vzniká okamžikem, kdy primární poškozený přestal
vykonávat bezplatnou práci. Určení výše odškodnění nebude zcela snadné, mělo by se vycházet z tržní hodnoty
bezplatně vykonávané práce. Nový občanský zákoník vymezuje, že náhrada by měla být poskytnuta peněžitým
důchodem, lze však zvažovat i jinou formu náhrady, např. odstupné nebo jednorázové poskytnutí náhrady.
Nový občanský zákoník vymezuje některé případy, kdy se nelze platně vzdát práva na náhradu způsobené újmy.
Jakým způsobem nový občanský zákoník řeší tuto problematiku, se dozvíte:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/449647-odskodneni-uimy-  na-prirozenych-pravech-nelze-predem-vyloucit/

Plné odškodnění
Odškodnění újmy na zdraví by mělo plně vyvažovat utrpěnou bolest,  ztížení společenského uplatnění, ušlý
výdělek a veškeré další majetkové a nemajetkové újmy. Každý případ odškodnění je však individuální. Budete-
li řešit případ odškodnění, lze jedině doporučit konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho
případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.
Zdroj: http://www.jinance.cz/zpravy/jinance/462291-odskodneni-ujmy-na-zdravi-nahrada-bezplatne-poskytovane-prace/

Jak na exekuci v roce 2016? Příklady srážek ze mzdy

Dlužníkům v roce 2016 zůstane z  exekuce více peněz a  věřitelé  naopak dostanou méně.  Na příkladech si



ukážeme, jak se exekuční srážky počítají.
Výpočtový vzorec pro exekuční srážky určuje občanský soudní řád a k němu vydané prováděcí nařízení vlády
(č. 595/2006 Sb.). Podle tohoto vzorce je v závislosti  na výši životního minima jednotlivce a stanoveného
normativu nákladů na bydlení (který je od 1. 1. 2016 valorizován) určována částka, která nesmí být sražena z
vaší měsíční mzdy - její výpočet jsme si přiblížili v článku Při exekuci ze mzdy v roce 2016 zůstane dlužníkům
více peněz.
Uvedené předpisy pak ještě určují částku, nad kterou naopak může být zbytek čisté mzdy postižen bez omezení
a v rozmezí těchto částek stanoví princip postihu vaší čisté mzdy, a to jen maximálně z jedné třetiny vypočtené
částky, resp. ze dvou třetin, pokud jde o uspokojení přednostních pohledávek.

Po třetinách
Srážky se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických
osob  srážená  z  příjmů  ze  závislé  činnosti,  pojistné  na  sociální  zabezpečení,  příspěvek  na  státní  politiku
zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění.
Z vaší čisté mzdy se odečte (základní) nezabavitelná částka.
Pokud je zbylá čistá mzda (tzv. výpočtová základna) rovna nebo nižší než 9268 Kč, zaokrouhlí se směrem dolů
na částku dělitelnou třemi (a vyjádřenou v celých korunách). Maximální výše jedné třetiny z 9268 Kč je 3089
Kč.  (Případný zbytek 1 nebo 2 Kč odečtený od zbytku čisté mzdy při jeho zaokrouhlování směrem dolů na
částku dělitelnou třemi náleží vám.)
Částka přesahující hranici 9268 Kč se srazí bez omezení.
1.  třetina  (zbytku  čisté  mzdy)  je  určena  pro  vydobytí  nepřednostních  pohledávek  oprávněných  osob  (a

přednostních pohledávek, pokud k jejich úhradě nepostačuje 2. třetina).
2. třetina slouží pouze k vydobytí přednostních pohledávek, a pokud takové nejsou, vyplatí se povinnému.
3. třetina se vždy vyplatí vám.
Pokud 2. třetina nestačí k uspokojení přednostních pohledávek, převádí se část přednostních pohledávek do
třetiny 1.
Částka přesahující hranici 9268 Kč, tedy plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy, se připočte k 2. třetině zbytku
čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný k uspokojení přednostních pohledávek. Zbývající část se připočte k1.
třetině.  Součet  vypočtené (1.)  třetiny,  případně dvou třetin  (1.  a  2.),  a  částky přesahující  9268 Kč je  tedy
postižitelnou výší příjmu. Nepostižitelnou výší příjmu je tedy součet vypočtené (3.) třetiny, případně dvou třetin
(2. a 3.), a  (základní)  nezabavitelné částky částky  (a případný zbytek 1 nebo 2 Kč odečtený od zbytku čisté
mzdy při jeho zaokrouhlování směrem dolů na částku dělitelnou třemi).

Příklady srážek
Svobodný dlužník bez závazků
Vůči svobodnému zaměstnanci bez vyživovacích povinností,  jehož čistá  mzda činí  18 520 Kč měsíčně,  je
vedena exekuce srážkami ze mzdy pro nepřednostní pohledávku  (nesplacenou půjčku)ve výši 100 000 Kč.
Nezabavitelná (základní) částka na zaměstnance činí 6178,67 Kč, zaokrouhleno na 6179 Kč. Po odečtení této
nezabavitelné částky od čisté mzdy činí zbytek čisté mzdy 12 341 Kč.
Hranice plně zabavitelného zbytku čisté mzdy je 9268 Kč, z čehož jedna třetina činí 3089 Kč a ještě zbude 1
Kč. Pro uspokojení  nepřednostní  pohledávky se použije  jedna třetina (zbytku čisté  mzdy) 3089 Kč a celý
zbytek čisté mzdy nad 9268 Kč (čili 12 341 - 9268) tedy 3073 Kč. Měsíční srážka ze mzdy tak činí 6162 Kč
(3089 Kč + 3073 Kč).
Zaměstnanci zůstane (základní) nezabavitelná částka 6179 Kč, dvě třetiny (zbytku čisté mzdy), tj. 2 x 3089 Kč
čili 6178 Kč, a zbytek 1 Kč, takže celkem bude zaměstnanci vyplaceno 12 358 Kč.
Zaměstnanci  tak bude vyplaceno o 122 Kč více a  věřiteli  o 122 Kč méně,  než by tomu bylo za stejných
podmínek  (stejné exekuce, stejného osobního a rodinného stavu zaměstnance a stejné výše jeho mzdy)  v r.
2015. Jak jsme k tomu došli, ukazuje následující odstavec.
Nezabavitelná (základní) částka na povinného činila 6118 Kč. Po odečtení této nezabavitelné částky od čisté
mzdy činil zbytek čisté mzdy 12 402 Kč. Hranice plně za- bavitelného zbytku čisté mzdy byla 9177 Kč, z čehož
jedna třetina činila 3059 Kč. Pro uspokojení nepřednostní pohledávky se použila jedna třetina  (zbytku čisté
mzdy) 3059 Kč a celý zbytek čisté mzdy nad 9177 Kč (čili 12 402 - 9177), tedy 3225 Kč. Měsíční srážka ze
mzdy tak činila 6284 Kč (3059 Kč + 3225 Kč). Zaměstnanci zůstala (základní) nezabavitelná částka 6118 Kč,
dvě třetiny (zbytku čisté mzdy), tj. 2 x 3059 Kč, čili 6118 Kč, takže celkem bylo zaměstnanci vyplaceno 12 236
Kč.



Ženatý se dvěma dětmi
Čistá  mzda zaměstnance,  který  má manželku a  dvě děti,  činí  20 520 Kč.  Provádí  se  srážka  ze mzdy pro
pohledávku jak přednostní  (např. náhrada způsobené škody na zdraví ve výši 40 000 Kč), tak nepřednostní
(kupř. nesplacená půjčka ve výši 100 000 Kč). Nezabavitelná (základní) částka na povinného je 6178,67 Kč, na
vyživované osoby x 1544,67 Kč, tedy 4634,01 Kč, celkem tak 10 812,68 Kč, čili po zaokrouhlení 10 813 Kč,
které se vyplatí zaměstnanci. Ze mzdy pak zbude 9707 Kč (20 520 - 10 813). Z toho 439 Kč (9707 - 9268) lze
srazit bez omezení. Přiřadí se ke druhé třetině. Částka 9268 Kč se rozdělí na třikrát 3089 Kč a zbude 1 Kč. Z
první třetiny (3089 Kč) bude uspokojována nepřednostní pohledávka, ze druhé třetiny (3089 Kč) a 439 Kč bude
uspokojována přednostní pohledávka a třetí třetinu (3089 Kč) dostane povinný zaměstnanec. Zaměstnanci tak z
čistého výdělku 20 520 Kč zůstane 13 903 Kč (nezabavitelná částka 10 813 Kč + třetí třetina 3089 Kč + zbytek
1 Kč). 6617 Kč (439 Kč + 2 x 3089 Kč) bude sraženo ve prospěch oprávněných věřitelů. Zaměstnanci tak bude
vyplaceno o 137 Kč více a věřitelům o 137 Kč méně,  než by tomu bylo za stejných podmínek  (stejných
exekucí, stejného osobního a rodinného stavu zaměstnance a stejné výše jeho mzdy) v r. 2015: nezabavitelná
(základní) částka na povinného byla 6118 Kč, na vyživované osoby 3 x 1529,50 Kč, tedy 4588,50 Kč, celkem
tak 10 706,50 Kč, čili po zaokrouhlení 10 707 Kč, které se vyplatily zaměstnanci. Ze mzdy pak zbylo 9813 Kč
(20 520 - 10 707). Z toho 636 Kč(9813 - 9177)  šlo srazit bez omezení; přiřadily se ke druhé třetině. Částka
9177 Kč se rozdělila na třikrát 3059 Kč. Z první třetiny (3059 Kč) byla uspokojována nepřednostní pohledávka,
z druhé třetiny (3059 Kč) a 636 Kč byla uspokojována přednostní pohledávka a třetí třetinu (3059 Kč) dostal
povinný zaměstnanec. Zaměstnanci tak z čistého výdělku 20 520 Kč zůstalo 13 766 Kč(nezabavitelná částka 10
707 Kč + třetí třetina 3059 Kč); 6754 Kč (636 Kč + 2 x 3059 Kč) bylo sraženo ve prospěch oprávněných
věřitelů.

Přednostní pohledávky
Pohledávky výživného.
Pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví.
Pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy.
Pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.
Pohledávky  náhrady  přeplatků  na  dávkách  nemocenského  pojištění,  důchodového  pojištění  a  úrazového
pojištění.
Pohledávky pojistného  na  sociální  zabezpečení  a  příspěvku na  státní  politiku  zaměstnanosti  a  pohledávky
pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče.
Pohledávky náhrady přeplatků na podpoře
v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci.
Pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory.
Pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění.
Pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a
sníženého platu nebo snížené odměny poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní
neschopnosti nebo karantény.

Pořadí pohledávek
Pořadí srážek ze mzdy je upraveno zejména v ust. § 148 a § 149 zákoníku práce. Pokud jde o exekuční srážky,
pak se pořadí pohledávek ve smyslu ust. § 280 odst. 3 občanského soudního řádu řídí dnem, kdy bylo plátci
mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí. Bylo-li mu doručeno téhož dne nařízení výkonu rozhodnutí pro
několik pohledávek, mají tyto pohledávky stejné pořadí. Nestačí-li částka na ně připadající k jejich plnému
uspokojení, uspokojí se poměrně.
Jsou-li srážky ze mzdy prováděny k vydobytí několika pohledávek, uspokojí se jednotlivé pohledávky z první
třetiny  zbytku čisté  mzdy podle  svého pořadí  bez  ohledu na to,  zda  jde  o  přednostní  pohledávky nebo o
pohledávky  ostatní.  Přednostní  pohledávky  mají  totiž  prioritní  povahu  jen  ve  druhé  třetině.  Jestliže  ta  k
uspokojení nestačí, uspokojují se ještě z první třetiny, a to spolu s ostatními pohledávkami, avšak už jen podle
svého pořadí.
Dochází-li  ke  srážkám z  druhé  třetiny  zbytku  čisté  mzdy,  uspokojí  se  z  ní  bez  zřetele  na  pořadí  nejprve
pohledávky výživného a teprve pak podle pořadí ostatní přednostní pohledávky. Nepostačí-li částka sražená z
druhé třetiny k uspokojení všech pohledávek výživného, uspokojí se nejprve běžné výživné všech oprávněných
a pak teprve nedoplatky za dřívější dobu, a to podle poměru běžného výživného. Nebylo-li by však částkou
sraženou z druhé třetiny kryto ani běžné výživné všech oprávněných, rozdělí se mezi ně částka sražená z druhé



třetiny poměrně podle výše běžného výživného bez ohledu na výši nedoplatků.

Příklad uspokojení pohledávek podle jejich pořadí
Zaměstnanci, který je podruhé ženatý a má příjem 20 520 Kč čistého za měsíc, je na dítě z prvního manželství
na základě nařízeného výkonu rozhodnutí sráženo výživné ve výši 5500 Kč měsíčně. Nadto byl kalendářního
dne v měsíci zaměstnavateli nově doručen exekuční příkaz (finančního úřadu), na jehož základě má být sráženo
k uspokojení přednostní (daňové) pohledávky (ve výši 90 000 Kč). a 10. kalendářního dne v měsíci exekuční
příkaz  (soudního  exekutora),  na  jehož  základě  má  být  sráženo  k  uspokojení  nepřednostní  pohledávky
(nesplaceného úvěru ve výši 70 000 Kč). Nezabavitelná (základní) částka na zaměstnance činí 6178.67 Kč na
osobu  zaměstnance  a  1544,67  Kč  na  manželku,  tedy  celkem po  zaokrouhlení  7724  Kč.  Po  odečtení  této
nezabavitelné částky od čisté mzdy (20 520 Kč) činí zbytek čisté mzdy 12 796 Kč. Hranice plně zabavitelného
zbytku čisté mzdy je 9268 Kč, z čehož jedna třetina činí 3089 Kč (přičemž zbude 1 Kč). Zbývá 3528 Kč (12
796 - 9268), které lze srazit bez omezení.
Jedna (a to 2.) třetina zbytku čisté mzdy 3089 Kč se použije (bez zřetele na to, jaké má pořadí) na uspokojení
(přednostní)  pohledávky výživného (které má v rámci přednostních pohledávek absolutní přednost - proto na
další přednostní pohledávku z této třetiny ničeho nezbude). potřebný zbytek do částky 5500 Kč, čili 2411 Kč, se
použije (doplní) z částky, kterou lze srazit bez omezení (3528 Kč). A z té zbude ještě 1117 Kč (3528 - 2411).
Další (a to 1.) třetina zbytku čisté mzdy 3089 Kč a další část (zbytek) z částky, kterou lze srazit bez omezení,
tedy z 3528 Kč, čili  1117 Kč, se použije na úhradu  (přednostní daňové)  pohledávky, která získala dřívější
pořadí.  (Uspokojování  nepřednostní  pohledávky  musí  počkat  do  doby,  než  bude  realizována  exekuce  pro
pohledávku přednostní.)
Na výživné tak bude sraženo  5500 Kč (3089 + 2411). na přednostní daňovou pohledávku  4206 Kč (3089 +
1117). Zaměstnanci bude vyplaceno 10 814 Kč (7724 + 3089 + 1).

Příklad poměrného uspokojení pohledávek
Představme si, že shodou okolností byly zaměstnavateli, v případě příkladu, jako je ten předchozí, doručeny
oba dva exekuční příkazy pro přednostní  (daňovou)  i nepřednostní (soukromoprávní) pohledávku téhož dne,
přičemž vedle toho je zaměstnanci sráženo pro exekuci na výživné, jak bylo uvedeno. Pohledávka výživného ve
výši 5500 Kč bude znovu uhrazena z 2. třetiny zbytku čisté mzdy a částky, nad kterou lze srážet bez omezení.
Na úhradu  o b o u  d a l š í c h  e x e k u č n ě  v y m á h a n ý c h  pohledávek (přednostní pohledávky 90 000
Kč a  nepřednostní  70  000 Kč)  bude  použita  1.  třetina  zbytku  čisté  mzdy.  Pohledávky  budou  uspokojeny
poměrně, protože mají stejné pořadí a při uspokojování z 1. třetiny zbytku čisté mzdy není  (přednostní nebo
nepřednostní) povaha pohledávky rozhodná. 90 000 Kč + 70 000 Kč = 160 000 Kč. Poměrné číslo stanovíme
podílem částky 3089 Kč a částky 160 000 Kč, což je 0193062. Poměrným číslem vynásobíme částky obou
pohledávek  a  dostaneme  částky  1737,558  Kč  pro  přednostní  pohledávku  90  000  Kč  a  1351,434  Kč  pro
nepřednostní pohledávku 70 000 Kč. Na úhradu nepřednostní pohledávky tak bude použito z 1. třetiny zbytku
čisté mzdy částky 1351 Kč. Na úhradu přednostní pohledávky bude použito z 1. třetiny částky 1738 Kč a části
zbytku částky, nad kterou lze srážet bez omezení.
Na výživné tak bude sraženo 5500 Kč (3089 + 2411). na daňový dluh 2855 Kč (1738 + 1117) a nasoukromo-
právní dluh 1351 Kč. Zaměstnanci bude vyplaceno 10 814 Kč (7724 + 3089 + 1).
Nerespektovat nezabavitelné částky a provádět exekuční srážky ve větším rozsahu je nepřípustné, a to i když s
tím vy coby zaměstnanec souhlasíte.
Dohodne-li  se naproti  tomu při  exekuci  oprávněný věřitel  s  vámi jako dlužníkem, že se spokojí  s  nižšími
srážkami, než povolují příslušné předpisy, oznámí to oba soudu a ten vyzve plátce mzdy, aby srážel toliko
částku, s níž se oprávněný spokojil. Oprávněný může kdykoli oznámit soudu, že svůj souhlas s prováděním
nižších srážek odvolává. Soud o takovém oznámení vyrozumí vás a plátce mzdy, který od doručení tohoto
vyrozumění provádí srážky ze mzdy v plném rozsahu, samozřejmě při zachování předepsaných limitů.
Závěr
Plátce mzdy  (zaměstnavatel)  uplatní nově vypočtené neza-  bavitelné částky poprvé za výplatní období,  do
něhož připadne den, od něhož se tyto částky zvyšují. Nové nezabavi- telné částky ovlivňují až mzdu za měsíc
leden 2016, zúčtovanou a vyplácenou v únoru 2016, zatímco mzda za měsíc prosinec 2015 vyplácená v lednu
2016 bude (ještě) zúčtována podle dosavadních nezabavitelných částek.
Zdroj: http://www.mesec.cz/clanky/jak-na-exekuci-v-roce-2016- priklady-srazek-ze-mzdy/



DPP - Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce musí být písemná.

LIMIT JE 300 HODIN ROČNĚ
Zaměstnanec  může  dohodu  o  provedení  práce  uzavřít  s  libovolným  počtem  zaměstnavatelů,  s  každým
zaměstnavatelem až na 300 hodin ročně. Horní výše odměny není nijak omezená.

Z CELKOVÝCH ODMĚN DO 10 000 KČ
Zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění z odměn 10 tisíc Kč nebo
méně za měsíc (hrubého) u jednoho zaměstnavatele. Přitom může mít takové příjmy u více zaměstnavatelů.
Strženou daň z příjmu (viz níže) si může zaměstnanec v rámci daňového přiznání nárokovat zpět, má-li za rok
nízké příjmy. Zaměstnavatel mu na požádání vydá speciální Potvrzení o zdanitelných příjmech.

ODMĚNY NAD 10 000 KČ JAKO Z PRACOVNÍHO POMĚRU
Z odměny nad 10 tisíc Kč měsíčně se platí sociální, zdravotní i nemocenské pojištění stejně jako u běžného
pracovního poměru. Totéž platí v případech, kdy zaměstnanec uzavře s jedním zaměstnavatelem více dohod
současně a součet měsíčních odměn z dohod přesáhne 10 tisíc Kč.
Za zaměstnance, jehož odměna/y přesáhla/y v konkrétním měsíci 10 tisíc Kč, podá zaměstnavatel přihlášku k
pojištění zpětně v následujícím měsíci po tom, za který zaměstnanci vznikla účast na pojištění.
Daň z příjmu podle Prohlášení
Vzhledem ke zdanění mohou nastat tyto situace:
1.  Součet odměn u jednoho zaměstnavatele je m ximálně 10 tisíc Kč / měsíc a zaměstnanec nepodepíše

Prohlášení poplatníka:
Zaměstnavatel  srazí z odměn daň 15 %. Zaměstnanec tyto příjmy nemusí nikde uvádět, ale může,  takže
pokud má během roku celkově nízké příjmy, získá zpět sraženou 15% daň z příjmu. Zaměstnavatel mu po
skončení  roku na požádání  vydá  Potvrzení  o  příjmu, tyto příjmy uvede zaměstnanec ve svém daňovém
přiznání a finanční úřad mu vrátí sraženou daň.

2. Součet odměn u jednoho zaměstnavatele je maximálně 10 tisíc Kč / měsíc, ale zaměstnanec podepíše
Prohlášení poplatníka
nebo 

3. Součet odměn u jednoho zaměstnavatele je vyšší než
10 tisíc Kč / měsíc:
V obou případech zaměstnavatel odvede z odměny 15 % zálohu daně z příjmů, při podepsaném  Prohlášení
poplatníka sníží zálohu o  slevy z daně. Po konci roku vydá zaměstnavatel zaměstnanci  Potvrzení o příjmu a
zaměstnanec  zahrne  odměny  do  svého  daňového  přiznání  nebo  do  zúčtování  daně  ze  mzdy.  (Pokud  má
zaměstnanec v jednom měsíci dva nebo více příjmů zdaněných zálohovou daní, například mzdu od jednoho
zaměstnavatele a odměnu za Dohodu o provedení práce od jiného zaměstnavatele, musí daňové přiznání podat
povinně.)

CESTOVNÍ NÁHRADY U DPP
Nárok na cestovní náhrady vzniká jen tehdy, když je sjednaný v dohodě.

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE V ZÁKONĚ
Dohoda o provedení práce je vymezená v §74 - 77 Zákoníku práce.
Zdroj: http://www.jakpodnikat. cz/dohoda-provedeni-prace.php


