
  

 

 

   

 
 
 
 
 

Otázka týdne 
Měla jsem pozitivní test na krvácení do stolice, ale ná-
sledná kolonoskopie byla v pořádku. Kdy bych měla 
absolvovat další vyšetření a které to má být – stačí test, 
nebo to musí být zase kolonoskopie? 

Odpověď 
Jestliže byl výsledek provedené kolonoskopie negativní 
(tj. onkologický problém u vás není), máte ohledně scree-
ningových vyšetření pro prevenci rakoviny tlustého střeva 
a konečníku nyní pauzu na 10 let, a to bez ohledu na sku-
tečnost, že předchozí test na okultní krvácení do stolice 
(TOKS) byl pozitivní. Kolonoskopie je dostatečně průkaz-
ná, naopak výsledek testu může být takzvaně falešně pozi-
tivní, což mohou zapříčinit některé potraviny či užívané 
léky, nebo ve stolici sice stopy krve jsou, ale v důsledku 
neonkologické příčiny (stává se to např. u hemoroidů).  

Po 10 letech od provedené kolonoskopie se budete moci 
rozhodnout, zda se chcete vrátit do režimu pravidelné-
ho vyšetřování metodou TOKS, nebo máte zájem zno-
vu absolvovat screeningovou kolonoskopii. Záleží na 
vašem rozhodnutí. 

TOKS se má v rámci screeningu rakoviny tlustého střeva  
a konečníku provádět při preventivních prohlídkách  

u praktického lékaře nebo u gyneko-
loga, a to ve věku od 50 do 55 let  
v jednoročním intervalu, ve věku 
nad 55 let pak jednou za dva roky. 
Je-li výsledek testu negativní (tj. ve 
stolici nebyla krev), má být v odstupu 
jednoho roku, resp. dvou let toto vy-

šetření opakováno. Kdyby byl výsledek testu pozitivní 
(krev ve stolici byla), bude pacient odeslán na kolonosko-
pické vyšetření na některé akreditované smluvní pracoviš-
tě.  

Test lze (nově již od 50 let věku) rovnou nahradit tzv. pri-
mární screeningovou kolonoskopií v intervalu 1x za 10 
let, má-li sám pacient zájem ji absolvovat. I v tomto pří-
padě ji má podstoupit na některém z akreditovaných pra-
covišť. 

Pokud kolonoskopické vyšetření (ať už primární screenin-
gové, pro které se pacient sám rozhodl místo testu, nebo 
diagnostické, na které bylo odeslán kvůli pozitivitě 
TOKS) neodhalí žádný onkologický problém, je screenin-
gový program vždy na 10 let přerušen.  

Jestliže je v rámci screeningových vyšetření diagnostiko-
ván onkologický problém, je pacient ze screeningu vyřa-
zen (protože ten se týká zdravých bezpříznakových osob) 
a je odeslán k léčbě a sledování na specializované praco-
viště. 

Připomínáme, horní věková hranice screeningových vyšet-
ření stanovena není. Pouze se v rámci adresného zvaní 
na screeningy nepokračuje s rozesíláním dopisů u klientů 
nad 70 let, kteří na vyšetření nechodí a ani na pozvánky 
nereagují.  

Pokud si to však rozmyslí a obrátí se na svého lékaře, 
budou samozřejmě vyšetřeni a pojišťovna péči uhradí. 

Vlastimil Sršeň 
tiskový mluvčí 

ZÁŘÍ 2020 
Číslo 69 
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Na školní výdaje můžete získat až 38 tisíc.  
Kdo a jak může o peníze žádat? 

Autor: Depositphotos 

Pokud se ocitnete v tíživé životní situaci, můžete požádat 
o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci, a to 
i na výdaje související se vzděláním a kroužky. 
VERONIKA NĚMCOVÁ 20. 8. 2020 

Výdaje na vybavení dítěte do školy nejsou zrovna malé. 
V případě prvňáka jde o tisíce korun. Se zaplacením nákla-
dů na pořízení školního vybavení může v případě nutnosti 
pomoci stát. 

Kdo má na mimořádnou okamžitou pomoc nárok  
Nárok na tuto dávku vám vznikne jen v případě, že se ocit-
nete v hmotné nouzi a nemáte vzhledem k příjmům a cel-
kovým sociálním a majetkovým poměrům dost peněz na 
úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním 
nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte. V takovém 
případě se můžete obrátit na úřad práce a o dávku mimo-
řádné okamžité pomoci požádat. 

Jedná se o dávku nenárokovou, kterou ÚP ČR poskytuje na 
základě celkového zhodnocení individuální situace žadatele 
a odůvodnitelnosti konkrétního výdaje. Konkrétní informa-
ce se zájemci dozví na příslušném kontaktním pracovišti 
ÚP ČR. Specialisté úřadu jsou připraveni jim poskytnout 
poradenský servis, včetně nasměrování na další instituce, 
například neziskové organizace, které jim rovněž mohou 
pomoci, říká mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková.   
V řízení o přiznání dávky podle Beránkové úřad práce po-
suzuje příjmy a celkové sociální a majetkové poměry rodi-
ny. Současně se bere zřetel i na problematiku začlenění 
dítěte do dětského kolektivu. Po celkovém posouzení, po-
kud dávku přizná, stanoví ÚP ČR s ohledem na příjmy 
žadatele a společně posuzovaných osob výši dávky, a to až 
do výše konkrétního nákladu. Součet poskytnutých dávek 
však nesmí v rámci kalendářního roku překročit 10násobek 
částky životního minima jednotlivce, tj. max. 38 600 Kč, 
vysvětlila Beránková. 

Na co můžete peníze využít  
Peníze můžete využít na nezbytné školní potřeby, které 
nehradí škola. Jednou z mála věcí, které nemusíte platit, 
jsou učebnice. Ty školy žákům většinou dávají, respektive 
zapůjčují na daný školní rok. Pořízení ostatních pomůcek je 
však obvykle na rodičích.      

 školní pomůcky jako pracovní sešity, učebnice, atd. 
Jejich seznam by vám měla poskytnout škola     

 školní aktovka, batoh     

 cvičební úbor na tělocvik     

 zájmové kroužky     

 škola v přírodě, letní tábor, zimní lyžařský kurz  

Úřad práce při posuzování žádosti přihlíží k aktuálním ce- 

nám konkrétních školních pomůcek v dané lokalitě. Výše 
dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu. Přitom 
opět platí, že součet poskytnutých dávek nesmí v rámci 
kalendářního roku překročit 38 600 Kč. 

Počet dětí, na které lze mimořádnou okamžitou pomoc 
čerpat, není legislativně omezen. Žádost tedy můžete 
uplatnit na každé dítě v rodině, které potřebuje uhradit 
nezbytné školní potřeby, které nehradí škola. 

Jak o dávku zažádat a co budete dokládat  
Pokud se rozhodnete o dávku mimořádné okamžité po-
moci související se školou či zájmovými kroužky požá-
dat, obraťte se na příslušný úřad práce. Do žádosti popište 
sociální a majetkovou situaci vaší rodiny, rozsah nezbyt-
ných požadovaných nákladů a jejich předpokládanou 
cenu. Dále budete muset úřadu práce doložit seznam po-
můcek, které po dítěti požaduje jeho škola. Úřad práce na 
základě toho individuálně posoudí příjmy a celkové soci-
ální a majetkové poměry vaší rodiny. Současně bere zře-
tel i na problematiku začlenění dítěte do dětského kolekti-
vu. Po celkovém posouzení, pokud úřad práce dávku při-
zná, stanoví s ohledem na příjmy žadatele a společně po-
suzovaných osob výši dávky, vysvětluje dále Beránková.  
Žádost můžete podat elektronicky prostřednictvím datové 
schránky, e-mailem, poštou nebo odevzdat do schránek 
umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní 
pracoviště úřadu práce. Pokud se na úřad práce budete 
chtít vydat osobně, domluvte si raději předem schůzku. 

S podáním žádosti nemusíte čekat na září  
Pokud už teď víte, že nebudete mít na to, abyste dětem 
zaplatili věci, které do školy nezbytně potřebují, s podá-
ním žádosti neotálejte. O dávku požádejte s dostatečným 
předstihem před tím, než budete muset věci nakupovat. 
Nemusíte s tím čekat na začátek školního roku. Pamatujte 
však na to, že budete muset úřadu práce doložit seznam 
věcí, které po vás chce škola nakoupit, vše si proto dopře-
du zjistěte.   

Jak dlouho vyřízení žádosti trvá  
Podle Beránkové úřad práce rozhoduje o udělení dávky 
bezodkladně. To znamená, že pokud doložíte veškeré 
požadované podklady a správně vyplněnou žádost, trvá 
celý proces v průměru 8 až 10 dní. V případě, že je třeba 
něco doplnit, upravit, pak vás k tomu úřad práce vyzve. 
Tím se může správní řízení protáhnout. Je tedy dobré si 
dopředu zjistit, co všechno budete k podání žádosti potře-
bovat. 

Jaké dokumenty budete potřebovat      

 Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc (do žá-
dosti je nutné uvést všechny kontaktní údaje, jako 
je telefonní číslo, e-mail a číslo občanského průka-
zu),     

 Souhlas s předáváním rodného čísla České poště 
(v případě, že by měla být dávka vyplácena poš-
tovní poukázkou),     

 Doklad o výši měsíčních příjmů žadatele a všech 
společně posuzovaných osob Prohlášení o celko-
vých sociálních a majetkových poměrech žadatele 
a všech společně posuzovaných osob, 

 další doklady, které jsou nutné pro vyhodnocení 
nároku a výše mimořádné okamžité pomoci 
(například rodný list dítěte, potvrzení o studiu atd.) 

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/na-skolni-vydaje-muzete-
ziskat-az-38-tisic-kdo-a-jak-muze-o-penize-zadat/  

https://www.mesec.cz/autori/veronika-nemcova/
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc
https://www.mesec.cz/clanky/na-skolni-vydaje-muzete-ziskat-az-38-tisic-kdo-a-jak-muze-o-penize-zadat/
https://www.mesec.cz/clanky/na-skolni-vydaje-muzete-ziskat-az-38-tisic-kdo-a-jak-muze-o-penize-zadat/
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městnance. Za každou odpracovanou týdenní pracovní 
dobu (40 hodin) v příslušném kalendářním roce náleží no-
vě od 1. 1. 2021 (podle poněkud komplikované, až krko-
lomné formulace zákonného textu) dovolená v délce jedné 
dvaapadesátiny týdenní pracovní vynásobená výměrou 
dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalen-
dářním roce právo. Dovolená, na niž vzniklo právo v pří-
slušném kalendářním roce, se zaokrouhluje na celé hodiny 
nahoru. 

Příklad 
Vyjdeme ze stejných podmínek jako v článku Nevyčerpa-
nou dovolenou před porodem vyberte mezi mateřskou a 
rodičovskou (Paprsek 15.8.2020 https://www.mesec.cz/
clanky/nevycerpanou-dovolenou-pred-porodem-vyberte-
mezi-materskou-a-rodicovskou/) 

Budeme tedy počítat s modelovým kalendářním rokem, 
který má 261 pracovních dnů, a zaměstnankyní, která má 
pravidelně rozvrženu stanovenou (40hodinovou) týdenní 
pracovní dobu na 5 dnů v týdnu (pondělí až pátek) po 
8 pracovních hodinách. 

Zaměstnankyně zameškala z důvodu čerpání rodičovské 
dovolené 190 pracovních dnů, tedy 1520 pracovních ho-
din – jako odpracovaných se bude počítat jen 800 hodin 
(20 × 40) – s ohledem na limit dvacetinásobku zameškané 
pracovní doby pro zápočet při výpočtu nároku na dovole-
nou. 

K tomu se přičte 560 hodin (14 × 40) mateřské dovolené – 
a to jako odpracované doby, přičemž čerpáním mateřské 
dovolené v uvedeném rozsahu bude splněna i podmínka 
odpracování alespoň dvanáctinásobku týdenní pracovní 
doby, aby mohlo dojít k limitovanému zápočtu neodpraco-
vané doby. 

Zaměstnankyni se tedy započte jako odpracovaných 
1360 hodin, tedy 34 týdenních pracovních dob. 
Výpočet nároku na dovolenou se provede následovně: 
40 hodin (týdenní pracovní doby / 52 týdnů (délka kalen-
dářního roku) × 34 týdnů (odpracované doby) × 4, resp. 
5 týdnů (výměry dovolené), 

čímž dostaneme nárok na dovolenou v délce 104,61 hodin 
čili po zaokrouhlení 105 hodin, tedy 13 dnů a 1 hodinu, 
jestliže zaměstnavatel poskytuje 4 týdny dovolené, resp. 
dostaneme nárok na dovolenou v délce 130,76 hodin čili 
po zaokrouhlení 131 hodin, tedy 16 dnů a 3 hodiny, jestliže 
zaměstnavatel poskytuje 5 týdnů dovolené. 

Podle dosavadních aktuálních pravidel, jak jsme si je při-
pomenuli v předchozím článku, za stejných podmínek, 
jestliže zaměstnavatel poskytuje 4 týdny (20 dnů) dovole-
né, by dovolená byla zaměstnankyni zkrácena o 8,5 dne, 
takže bude mít nárok jen na 11,5 dne. Jestliže zaměstnava-
tel poskytuje 5 týdnů (25 dnů) dovolené, bude jí dovolená 
zkrácena o 10,5 dne, takže bude mít nárok 14,5 dne. 

V příkladu jsme vyšli z toho, že zaměstnankyně nepožádá 
o čerpání dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na 
mateřskou dovolenou, nýbrž po skončení mateřské dovole-
né bude ihned čerpat rodičovskou dovolenou. Žádost 
o takové čerpání dovolené již s ohledem na zrušení pravi-
del pro krácení dovolené pro omluvené absence nebude 
mít (vždy) smysl z hlediska zachování plného nároku na 
dovolenou za kalendářní rok. 

Ust. § 217 odst. 5 zákoníku práce se nemění a zůstává sou-
částí zákoníku práce i po 31. 12. 2020. Nadále jej tedy bu-
dou moci zaměstnanci využít. Nadále vám bude muset 
zaměstnavatel vyhovět, pokud budete chtít a žádat 
o čerpání dovolené bezprostředně po mateřské dovolené, 
ještě před čerpáním rodičovské dovolené. Někdy to bude  

Jak ovlivňuje čerpání mateřské a rodičovské 
dovolené nárok na délku dovolené? 

Autor: Depositphotos 

Co změní od 1. 1. 2021 novela zákoníku práce na vazbách 
mezi čerpáním mateřské a rodičovské dovolené a nárokem 
na délku (běžné, řádné) dovolené (dříve tzv. na zotave-
nou)? 
TOMÁŠ ZILVAR 20. 8. 2020 

Minule jsme vám vysvětlili a na příkladech ilustrovali, jak 
je výhodné čerpat dovolenou mezi mateřskou dovolenou  
a rodičovskou dovolenou, tedy bezprostředně po mateřské 
dovolené, a nepřevádět si ji do budoucna, až se z rodičov-
ské dovolené vrátíte do práce. Za absenci v práci kvůli 
mateřské se dovolená nekrátí, kvůli rodičovské už se krátí, 
ale ne zpětně. Příští rok už to bude jinak. 

Pokud si požádáte o čerpání dovolené tak, aby bezprostřed-
ně navazovala na mateřskou dovolenou, musí vám zaměst-
navatel podle ust. § 217 odst. 5 zákoníku práce vyhovět. 
Letos se vám to vyplatí vždy. Příští rok už jenom někdy. 

Co se příští rok změní 
S účinností od 1. ledna 2021 novela zákoníku práce (zákon 
č. 285/2020 Sb.) ruší krácení dovolené pro omluvenou ab-
senci, jak jsme si vysvětlili podrobněji. 

Nová právní úprava volí opačný přístup – překážky, které 
se nepovažují za výkon práce, se naopak jako výkon práce 
(do určité míry) uznávají (započítávají se jako odpracovaná 
doba pro vznik nároku na dovolenou), a to pouze do limitu 
dvacetinásobku stanovené pracovní doby. To při stanove-
né, tzv. plné týdenní pracovní době odpovídá současnému 
počtu 100 zameškaných směn, jejichž dosažení je rozhodné 
pro krácení dovolené pro omluvenou absenci. 

Podmínkou pro zápočet ovšem bude, aby zaměstnanec 
mimo dobu trvání těchto překážek odpracoval alespoň dva-
náctinásobek týdenní pracovní doby, přičemž toto omeze-
ní, resp. podmínka, se nebude vztahovat na doby, které se 
považují za výkon práce v celém rozsahu (např. dočasná 
pracovní neschopnost způsobená pracovním úrazem). Pod-
le nového (s účinností od 1. 1. 2021) znění (§ 216 odst. 
2 písm. c a odst. 3 zákoníku práce) se tedy doba zameškaná 
v kalendářním roce z důvodu čerpání rodičovské dovolené 
(s výjimkou doby, po kterou zaměstnanec čerpá rodičov-
skou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně 
oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, protože ta se posu-
zuje jako mateřská dovolená) do výše dvacetinásobku tý-
denní pracovní doby považuje za výkon práce, avšak jen za 
podmínky, že zaměstnanec mimo dobu této překážky 
v práci v kalendářním roce odpracoval alespoň dvanáctiná-
sobek týdenní pracovní doby. 

Nově koncipovaný nárok na dovolenou 
Výměra dovolené bude nadále uvedena v týdnech, její výše 
však bude odvozen od týdenní pracovní doby daného za- 

https://www.mesec.cz/clanky/nevycerpanou-dovolenou-pred-porodem-vyberte-mezi-materskou-a-rodicovskou/
https://www.mesec.cz/autori/tomas-zilvar/
https://www.mesec.cz/clanky/nevycerpanou-dovolenou-pred-porodem-vyberte-mezi-materskou-a-rodicovskou/
https://www.mesec.cz/clanky/nevycerpanou-dovolenou-pred-porodem-vyberte-mezi-materskou-a-rodicovskou/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-285
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-285
https://www.mesec.cz/clanky/kraceni-dovolene-bude-mit-mirnejsi-pravidla
https://www.mesec.cz/clanky/dovolena-v-roce-2021-spocitejte-si-na-jakou-dovolenou-budete-mit-pravo/
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Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou nemocenského 
pojištění. Náleží buď matce, nebo otci, který bude pečo-
vat o narozené dítě. Na mateřskou může vzniknout nárok  
i osobě, která převzala dítě do náhradní rodinné péče. 

Jak dlouho trvá mateřská? 
Na mateřskou se nastupuje 8 až 6 týdnů před plánovaným 
termínem porodu. Trvá 28 týdnů u narození jednoho dítě-
te a 37 týdnů při narození dvou a více dětí. Termín nástupu 
si určí sama zaměstnankyně. Pokud tak neučiní, za den 
nástupu se bere první den 6. týdne před očekávaným poro-
dem. 

Jak vysoká je peněžitá pomoc v mateřství? 
Výše dávky je 70 % z redukovaného denního vyměřova-

cího základu. Ten se bude zjišťovat za předchozích 12 
kalendářních měsíců před nástupem na dávku. Výše peně-

žité pomoci v mateřství je navíc upravována ještě podle tři 
redukčních hranic.  

Přesnou částku si můžete vypočítat na kalkulačce pro vý-

počet mateřské https://www.finance.cz/duchody-a-davky/
kalkulacky-a-aplikace/materska/  

 
Zdroj: Shutterstock 

Komu nevzniká nárok na mateřskou? 
Protože je peněžitá pomoc v mateřství dávkou nemo-
cenského pojištění, je nutné splnit potřebnou dobu 
účasti. Přesněji musíte být pojištěni v den nástupu na 
dávku (nebo být v ochranné lhůtě) a dále také mít účast na 
nemocenském pojištění alespoň 270 dnů v posledních 
dvou letech před nástupem na mateřskou. 

Ochranná lhůta trvá 180 dní od konce zániku pojištění  
a slouží k ochraně těch těhotných, kterým skončilo za-
městnání. OSVČ pak mají nárok na mateřskou, jen 
pokud si dobrovolně platí nemocenské pojištění. Účast 
musí být alespoň 180 dní během jednoho roku před nástu-
pem na dávku. Dále také musí být pojištěny alespoň 270 
dní v posledních dvou letech. 
Nárok na mateřskou tedy nevzniká těm osobám, které 
nesplnily potřebnou účast na nemocenském pojištění. 
Kdo to tedy v praxi je? 

Uchazeči o zaměstnání v evidenci na ÚP a mateřská 
Nárok na mateřskou dovolenou uchazeči o zaměstnání v 
evidenci na úřadu práce může vzniknout, jen pokud je v 
ochranné lhůtě. Pokud není, v evidenci na UP není ani 
plátcem nemocenského pojištění, tudíž na dávku nedosáh-
ne. 

Nástup na mateřskou z rodičovské dovolené? 
Peněžitou pomoc v mateřství mohou mít i ty maminky, 
které jsou na rodičovské dovolené s dítětem do 4 let.  
Ale jen v případě, že mají stále platnou pracovní smlouvu.  

Nový denní vyměřovací základ se navíc porovná s tím, 
který byl vypočten u první mateřské. Pro stanovení peněži-
té pomoci v mateřství se použije vyšší vyměřovací základ. 
Pokud daná osoba navázala nový pracovní poměr v období 
rodičovské, musí splnit potřebnou dobu pojištění.  

moci vést k zachování plného nároku na dovolenou, ale 
mnohdy tomu tak nebude. 

Nevyčerpanou dovolenou z důvodu čerpání rodičovské 
dovolené navazující na mateřskou dovolenou – pokud si  
o její čerpání (dle zmíněného § 217 odst. 5 zákoníku práce) 
nepožádáte–bude zaměstnavatel povinen zaměstnanci pře-
vést k odloženému čerpán (podle § 218 odst. 5 zákoníku 
práce, ve znění od 1. 1. 2021), přičemž zaměstnavatel bude 
povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení uve-
dených překážek v práci. 

Shrnutí 
Zkrácení nároku na dovolenou z důvodu čerpání rodičov-
ské dovolené po mateřské dovolené je tedy mírnější podle 
nové právní úpravy účinné od 1. 1. 2021. 
Zjednodušeně můžeme napsat, že v současnosti je suma 
omluvených absencí, které se nepočítají jako výkon práce, 
jakmile dosáhne 100 pracovních dnů, sankcionována ztrá-
tou nároku na 1/12 roční délky dovolené, kdežto od r. 2021 
stanovené omluvené absence do dvacetinásobku týdenní 
pracovní doby, čili v podstatě do oněch 100 pracovních 
dnů celkem, sankcionovány nijak nejsou, počítají se jako 
výkon práce. 

Právě proto nám v ilustrativních příkladech vyšel za stejné 
situace, ale jednou řešené podle stávajících pravidel a jed-
nou podle nových pravidel, které přináší novela zákoníku 
práce od roku 2021, rozdíl v nároku na dovolenou právě 
zhruba v délce 1/12 dovolené. 

Rozdíl je 1,5 dne mezi 11,5 dne podle nynějších pravidel  
a cca 13 dny podle současných pravidel při 4týdenní dovo-
lené za kalendářní rok (přesně pak šlo o rozdíl 13 hodin). 
A při 5týdenní dovolené za kalendářní rok vyšel rozdíl 
téměř 2 dny (přesně 15 hodin) mezi 14,5 dne podle nyněj-
ších pravidel a cca 16,5 dne podle nových pravidel. 

Jenže na druhou stranu už nebude možno (vždy) získat 
plný nárok na dovolenou v daném kalendářním roce 
(postupem podle ust. § 217 odst. 5 zákoníku práce, které se 
nemění a zůstává součástí zákoníku práce i po 31. 12. 
2020), tedy čerpáním dovolené jako bezprostředně navazu-
jící na mateřskou dovolenou, tedy ještě před rodičovskou 
dovolenou, ačkoliv povinnost zaměstnavatele vyhovět žá-
dosti o takové čerpání zůstává. Žádost a následné čerpání 
již automaticky nepovede k zachování plného 
(nezkráceného) nároku na dovolenou za daný kalendářní 
rok. Čerpání dovolené bezprostředně po mateřské dovolené 
přinese jen minimální efekt. 

Příště se podíváme, jaký ten efekt bude, jak velký, nebo 
malý, a také si na příkladech ukážeme situace, kdy vám 
právě čerpání dovolené bezprostředně po mateřské dovole-
né zachová nárok na kýženou plnou výměru dovolené za 
kalendářní rok (a tedy peníze navíc – vítané finanční při-
lepšení v době péče o dítě). 

Také si ukážeme, jaký efekt má skutečnost, že právě sa-
motné čerpání dovolené se pro vznik nároku na dovolenou 
počítá jako výkon práce. Dovolená tak vlastně vytváří ná-
rok na další dovolenou. 
Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/jak-ovlivnuje-cerpani-
materske-a-rodicovske-dovolene-narok-na-delku-dovolene/  

Mateřskou nedostane každý. Komu nevzniká 
nárok? 
24.08.2020 | Lucie Mečířová, Finance.cz 
DŮCHODY A DÁVKY 

Plánujete anebo už rovnou čekáte dítě? V tom případě 
byste měli vědět, že na mateřskou dovolenou nemá ná-
rok každý. Kdy od OSSZ nic nedostanete? 

https://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/materska/
https://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/materska/
https://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/materska/
https://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/materska/
https://www.finance.cz/475328-narok-na-materskou/
https://www.mesec.cz/clanky/nevycerpanou-dovolenou-pred-porodem-vyberte-mezi-materskou-a-rodicovskou/
https://www.mesec.cz/clanky/nevycerpanou-dovolenou-pred-porodem-vyberte-mezi-materskou-a-rodicovskou/
https://www.mesec.cz/clanky/jak-ovlivnuje-cerpani-materske-a-rodicovske-dovolene-narok-na-delku-dovolene/
https://www.mesec.cz/clanky/jak-ovlivnuje-cerpani-materske-a-rodicovske-dovolene-narok-na-delku-dovolene/
https://www.finance.cz/autori/lucie-mecirova/
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 Pokud jí pracovní poměr skončil a nový neuzavřela, na 
mateřskou nebude mít nárok. 

DPP a peněžitá pomoc v mateřství 
Pokud pracujete na dohodu o provedení práce a vaše mě-
síční odměna přesáhne 10 000 Kč, začne se vám odvá-
dět pojištění včetně toho nemocenského. Následně už 
jen musíte pro nárok na dávku splnit potřebnou dobu 
účasti. Budoucím maminkám (nebo tatínkům) nárok 
nevzniká, pokud si vydělají méně, než je rozhodný limit. 
Není zde navíc žádná ochranná lhůta. 

Kdy studenti dosáhnou na peněžitou pomoc  
v mateřství? 
Studentka na dávku peněžité pomoci v mateřství nedosáh-
ne, protože doba studia není dobou pojištění. Byla by však 
do pojištění započítána tehdy, pokud by studium úspěš-
ně dokončila a následně nastoupila do zaměstnání, kde 
by jí ze mzdy bylo odváděno nemocenské pojištění. 
Studium by však muselo spadat do dvou let před nástu-
pem na dávku. V takovém případě a při splnění 270 dní 
pojištění by jí měla být peněžitá pomoc v mateřství při-
znána. 

Co dělat, když mi nevznikne nárok na mateřskou? 
Osoby, kterým nebude přiznána peněžitá pomoc v ma-
teřství, mají bez rozdílu př i narození dítěte nárok na 
rodičovský příspěvek. Ten může být přiznán ode dne po-
rodu. 
Zdroj: https://www.finance.cz/526621-kdo-nema-narok-na-
materskou/  

Kolik stálo vyšetření u lékaře? Zjistěte si,  
kolik za vás odvedla zdravotní pojišťovna! 
09.09.2020 | Michal Bureš, Finance.cz 
Ve zdravotnictví se točí obrovské peníze (kolem 350 
miliard), z toho cca 80 % proteče přes zdravotní pojiš-
tění. Můžete se podívat, kolik naše zdravotní pojišťov-
na za nás vydala? A za jaké úkony? Ano, můžete.  
A možná to je snazší, než jste si mysleli... 

Zdravotní pojišťovny musí zveřejňovat platby za jed-

notlivé zdravotnické úkony. Vy si můžete z pohodlí do-
mova zkontrolovat, kdy a za vás hradila zdravotní pojiš-

ťovna. Doporučujeme si přehled pořídit a jednou za čas si 
ho projít, protože v minulosti již několikrát vyplynulo na 
povrch, že si lékaři účtovali za služby, které neprovedli.  

Zdroj: Pixabay  

Pokud i vy zjistíte takovou skutečnost, neváhejte se obrá-
tit na vaši zdravotní pojišťovnu. U některých zdravotních 
pojišťoven vám přijde žádost o potvrzení daného úkonu  
a vy můžete jedním kliknutím odsouhlasit (ne)provedený 
zákrok. Jak si tedy můžete zjistit, kolik zaplatila vaše 
zdravotní pojišťovna? V našem článku najdete návod, jak 
si zjistit dané informace u všech zdravotních pojišťoven. 

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) 
U VZP se pro využívání online přehledu musíte zaregis-
trovat do aplikace Moje VZP. A to buď na pobočce 
VZP, nebo elektronicky. K tomu budete potřebovat: 
1. Číslo pojištěnce 

2. Email 

3. Telefonní číslo 
4. Heslo (vámi vymyšlené) 

Ověření - poštou vám do několika dnů přijde kód, kterým 
se ověří, že jste to opravdu vy. Po zadání kódu budete mít 
přístup do aplikace moje VZP. 

A nyní si již v aplikaci Moje VZP můžete ověřit, kolik  
a za co za vás zdravotní pojišťovna zaplatila a to i ně-
kolik let zpětně. Pokud objevíte nějaké nesrovnalosti, 
neváhejte kontaktovat VZP. Takže pokud jste pojištěncem 
VZP a je vám více než 15 let, neváhejte využít aplikace 
Moje VZP. 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV 
ČR) 
Osobní účet si klient ZP MV ČR může aktivovat podob-
ným způsobem jako u VZP a to třemi způsoby: 

1. Osobně (vyřízeno na počkání) 

2. Písemně 

3. Telefonicky přes infolinku 

Následně vám jsou poštou zaslány identifikační údaje 
(zásilka do vlastních rukou adresáta).  

Po zadání těchto údajů na webových stránkách pojišťovny
-„E-komunikace“ se vám zpřístupní osobní účet. Na 
něm najdete uskutečněné platby zdravotní pojišťovny za 
aktuální rok a 3 roky zpětně. Dále si můžete aktivovat 
Kartu života a další služby elektronické komunikace. 

Pokud pojištěnec ještě nedosáhl 18 let, tak osobní účet 
dítěte může sledovat jeho zákonný zástupce v rámci svého 
osobního účtu (po ověření, že dotyčná osoba je zákonný 
zástupce dítěte). Pokud je zákonný zástupce pojištěn u jiné 
zdravotní pojišťovny, tak registrace dítěte probíhá podob-
ně jako u dospělého. 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) 
Pokud jste pojištěncem ČPZP, tak pro vás nahlížení na 
platby vaší zdravotní pojišťovny bude velmi snadné  
a celý proces lze udělat elektronicky. Stačí si najet 
na elektronickou přepážku a postupovat ve 4 krocích: 

1. Zadat telefonní číslo + rodné číslo. 

2. Přijde vám SMS s ověřovacím kódem, který zadáte. 

3. Vyplníte kontaktní informace. 

4. Registrace je hotová. 

Na svůj účet můžete rovněž nahlédnout i přes portál zdra-
votních pojišťoven (portál ZP), který ČPZP využívá.  
O portálu ZP se dále zmiňujeme níže. 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, po-
jišťoven a stavebnictví (OZP) 
U OZP je k online procházení plateb zdravotní pojiš-
ťovny nutné mít Vitakartu, nebo se přihlásit přes portál 
ZP. Díky Vitakartě se můžete podívat na platby u lékaře, 
ale má také řadu dalších funkcí. S registrací vám pomů-
že náš návod nebo videonávod na stránkách Vitakarty: 
https://www.ozp.cz/elektronicka-komunikace/informace/
vitakarta-videonavody 

Vyplníte osobní údaje na stránkách OZP (jméno, bydliště, 
uživatelské heslo). 

https://www.cssz.cz/web/cz/penezita-pomoc-v-materstvi
https://www.cssz.cz/web/cz/penezita-pomoc-v-materstvi
https://www.finance.cz/526621-kdo-nema-narok-na-materskou/
https://www.finance.cz/526621-kdo-nema-narok-na-materskou/
https://www.finance.cz/autori/michal-bures/
https://www.finance.cz/pojisteni/seznamy/zdravotni-pojistovny/
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/kralovehradecky-kraj/nachod/1297-41024-falesne-vykazy-a-zasobovani-narkomanu-vyneslo-lekari-tri-miliony.html
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/kralovehradecky-kraj/nachod/1297-41024-falesne-vykazy-a-zasobovani-narkomanu-vyneslo-lekari-tri-miliony.html
http://www.munimedia.cz/prispevek/lekari-si-uctuji-nektere-vykony-i-trikrat-kontrola-podrobneho-prehledu-se-vyplati-10719/
https://www.vzp.cz/
https://www.vzp.cz/e-vzp/moje-vzp
http://www.zpmvcr.cz/
https://eforms.zpmvcr.cz/eforms/ekomunikace?cmp=38FAFF
https://www.cpzp.cz/main/index.php
https://www.cpzp.cz/prepazka/
http://www.ozp.cz/
https://www.ozp.cz/portal/prihlaska_portal/
http://www.ozp.cz/elektronicka-komunikace/informace/vitakarta-videonavody
https://www.ozp.cz/portal/prihlaska_poj/index.php?hlavni/index


6 

 

 
Snad vám naše návody pomohou s kontrolou vašeho lékaře 
a budou vás alespoň trochu motivovat k prevenci. Jaké jsou 
vaše zkušenosti se zdravotní pojišťovnou? A kontrolujete 
si provedené zdravotnické úkony?   
Zdroj: https://www.finance.cz/498280-platby-zdravotnich-
pojistoven/ 

Pečovatelská služba zde není kvůli dovážce 
obědů. Její role je jiná, potvrdila doba  
koronavirová. 
 Středa, 9.9.2020 ISPV Domácí péče, Sociální služby 

Pouze třetina lidí si myslí, že jídlo a nákupy by lidem se 
sníženou soběstačností měla zajišťovat odborná sociální 
služba. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu Institutu soci-
ální práce, z.s., provedeného ve spolupráci s agenturou 
NMS Market Research. 
Nouzový stav v České republice ukázal všem, jak žít doma 

nejen s podporou pečovatelské služby, ale i dalších běžně 
dostupných služeb. Pomoc potřebovali lidé, kteří jsou zá-
vislí na podpoře druhých, ale i např. jindy soběstační senio-
ři, kterým bylo v prvních měsících šíření koronaviru dopo-
ručováno, aby raději vůbec neopouštěli bezpečí svých do-
movů. 
Například nákup, nebo teplý oběd si mnozí nechávali do-
vézt až ke dveřím. Restaurace a další stravovny, které naří-
zením vlády mohly prodávat pouze jídlo s sebou, se rychle 
přizpůsobovaly nové situaci. 

„Za normálních okolností klientům naší pečovatelské služ-
by zajišťuje obědy školní jídelna, stejně jako mnohde jinde 
v Karlovarském kraji, jenomže školy se zavřely. Naštěstí 
jsme v dojezdové vzdálenosti našli restauratéra, který roz-
vážku ochotně převzal,“ pochvalovala si například vedoucí 
pečovatelské služby v Habartově Petra Fašánková. 

Prioritou je soustředit se na péči o osoby se sníženou 
soběstačností 
Habartovská služba je účastníkem projektu Institutu sociál-
ní práce, z.s., jehož cílem je rozvoj terénních sociálních 
služeb tak, aby umožňovaly žít doma i lidem vysoce závis-
lým na pomoci. K tomu je zapotřebí, aby pečovatelé a pe-
čovatelky mohli maximum svého času věnovat odborné 
péči o ně. Činnosti, jako je velký úklid, nákup nebo právě 
rozvoz jídla, dnes zastanou už i jiné specializované firmy. 
A to za obdobné nebo dokonce výhodnější ceny. Doba 
koronavirová to jen potvrzuje. 

„Mnohé pečovatelské služby jsou stále ještě svázané tra-
diční představou, že terénní pečovatelky rozvážejí obědy  
a uklízí domácnosti seniorů. Moderní pečovatelská služba 
se však soustředí především na péči o vlastní osobu klienta, 
např. pomáhá s hygienou, oblékáním, podáním jídla, přesu-
em, doprovodem na úřad nebo k lékaři – s činnostmi, ve 
kterých ji těžko někdo zastoupí.  

1. Přijde vám doporučený dopis s heslem. 

2. Následně se přihlásíte na stránkách OZP pomocí uži-

vatelského jména (email) a hesla z dopisu. 

3. Přijde vám SMS s přihlašovacím kódem, ten vyplníte. 

4. Kliknete na Vitakarta – zdraví. 

5. Kliknete na Zdravotní deník. 

6. Kliknete na Přehled zdravotní péče. 

Příjemné je, že si každé vyšetření můžete odsouhlasit, 
pochválit a také nahlásit problém. Další výhodou je, 
že si můžete v nastavení upravit to, že vás portál upo-
zorní emailem nebo SMS na každou platbu ZP. 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VoZP ČR) 
Vojenská zdravotní pojišťovna využívá portál ZP. Na 
něj se můžete online zaregistrovat (návod níže), nebo 
stačí zajít na pobočku jakékoliv ZP a zaregistrovat se na 
pobočce. Je nutné mít s sebou mobil a občanský prů-
kaz. 

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 
(RBP) 
RBP využívá rovněž portálu ZP, ale rovněž svoji službu 
MojeRBP, do které se můžete snadno zaregistrovat.  
A to buď elektronicky (přístupové kódy vám přijdou 
poštou), nebo osobní návštěvou na pobočce (budete po-
třebovat občanku a email). Pojištěnci Revírní bratrské 
pokladny mohou využívat aplikaci MojeRBP pro Andro-
id. Pro svůj chod vyžaduje oprávnění pro kontakty, polo-
hu, telefon, úložiště, ostatní oprávnění aplikace (přístup 
k síti, příjem dat z internetu). 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ) 
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda využívá služby portálu 
ZP. O něm se dočtete níže. 

Portál zdravotních pojišťoven ZP 
Na portále ZP se můžete registrovat, pokud jste pojištěni 
u ČPZP, OZP, ZPŠ, RBP, VoZP. Registrace na tomto 
portálu je snadná - můžete si zajít na kteroukoliv poboč-
ku z pojišťoven, které tento portál využívají (stačí 
předložit občanský průkaz, telefonní číslo a email). Re-
gistrovat se můžete rovněž online - buď pomocí SMS, 
nebo certifikátu. Tyto kroky vám pomohou při instalaci: 
Nejdříve si stáhněte instalační program (na prohlížeč MS 
Internet Explorer). 
1. Rozhodněte se, jakým způsobem se chcete přihlašo-
vat, zda pomocí osobního certifikátu, nebo pomocí SMS. 

2. Pokud se rozhodnete pro certifikát otestujte si, zda 
máte k dispozici podepisovací komponentu. Jeden certi-
fikát lze použít pro přístup do více ZP (pokud například 
máte děti u jiné ZP). 

K přihlášení pomocí SMS budete potřebovat 

1. Mít nainstalován instalační program (viz nahoře). 

2. Zadáte přihlašovací jméno (emailová adresa). 

3. Vaše telefonní číslo. 

4. Vaše heslo. 

5. Dále vyplníte jméno, příjmení, PSČ a obec. 

6. Přidáte si oprávnění pojištěnce (či jiné) a vyberete si 

svoji ZP. 

7. Zadáte rodné číslo, a zdali jste pojištěnec nebo OSVČ. 

8. Dále si zkontrolujete údaje a potvrdíte. 

9. Odešlete žádost a vyčkáte, až vám poštou přijde heslo, 

pomocí kterého se ověří vaše totožnost. 

10. Přihlásíte se do portálu ZP. 

https://socialnipolitika.eu/2020/09/pecovatelska-sluzba-zde-neni-kvuli-dovazce-obedu-jeji-role-je-jina-potvrdila-doba-koronavirova/
https://www.vozp.cz/cs/
https://www.vozp.cz/cs/o-pojistovne/vypis-cerpani-zdravotni-pece/
https://www.vozp.cz/cs/o-pojistovne/vypis-cerpani-zdravotni-pece/
http://www.rbp-zp.cz/
https://moje.rbp-zp.cz/registrace/
https://moje.rbp-zp.cz/registrace/
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.inmite.android.rbpzp.zkarta&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.inmite.android.rbpzp.zkarta&hl=cs
https://www.zpskoda.cz/e-sluzby/portal-zp/jak-se-stat-uzivatelem-portalu-zp
https://www.zpskoda.cz/e-sluzby/portal-zp/jak-se-stat-uzivatelem-portalu-zp
https://www.zpskoda.cz/e-sluzby/portal-zp/jak-se-stat-uzivatelem-portalu-zp
http://www.portalzp.cz/jak-se-stat-uzivatelem-pzp
https://www.portalzp.cz/czspa00.phtml
https://www.portalzp.cz/registrace/#/test-cert-prihlaseni
https://www.portalzp.cz/registrace/#/test-cert-prihlaseni
https://www.portalzp.cz/registrace/#/zpusob-prihlaseni
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 Mnohým tak významně prodlouží dobu, kdy mohou zůstat 
v přirozeném prostředí, i do úplného konce života,“ upo-
zorňuje expertka Institutu sociální práce Ilona Čtvrtníko-
vá. 

Podle průzkumu společnosti Ipsos z dubna letošního roku 
narostlo během koronavirové pandemie využívání rozvo-
zu jídla z restaurací na 26 %, vzrostl tak zájem o 10 pro-
centních bodů oproti předchozímu měsíci. 

Z aktuálního průzkumu Institutu sociální práce, z.s., reali-
zovaného ve spolupráci s agenturou NMS Market Re-
search vyplynulo, že pouze 29 % dotázaných se domnívá, 
že jídlo a nákupy by seniorům a osobám se zdravotním 
postižením měla zajišťovat odborná sociální služba: 71 % 
uvádí, že vhodnější je, pokud se o zajištění jídla a nákupů 
postarají jiné organizace a instituce, obce či dobrovolníci. 
„To potvrzuje, že zajištění oběda a nákupu přestává být 
velkou částí veřejnosti vnímáno jako úkon náležící vý-
hradně do kompetence odborné sociální služby. Dlouho-
době totiž dochází k poklesu poměru osob, které při jejich 
zajišťování preferují pečovatelskou službu.  
V praxi se dnes moderně nastavené pečovatelské služby 
zaměřují v oblasti stravování především na servírování 
oběda či podání jídla do úst, pokud to lidé sami nezvláda-
jí,“ doplňuje analytička Institutu sociální práce Vladimíra 
Tomášková. 

Nabídka dovážky potravin a jídel se významně  
rozšířila 
Dovážku nákupů nabízejí specializované firmy (např. 
Rohlík.cz, Košík.cz) nebo velké nákupní řetězce, v někte-
rých regionech i drobnější podnikatelé. Co kdo potřebuje, 
lze objednat prostřednictvím internetu, ale i jen po telefo-
nu.  

Například seniorům, nevidomým a držitelům průkazu 
ZTP a ZTP/P je dovážka někdy nabízena zdarma. Ná-
kup vynesou až ke dveřím, pomohou s těžkými, 
v případě potřeby, i lehkými věcmi. Bonusem je někte-
ré zboží za výhodné klubové ceny. 

Pečovatelská služba, která umožňuje lidem i vysoce závis-
lým na pomoci druhých žít doma, pomáhá s nákupy klien-
tům, kteří nejsou schopni využít výše nabízených služeb a 
výhod. Pomáhá především lidem, kteří ztrácí schopnost se 
rozhodnout, co nakoupit, nebo třeba nejsou schopni si 
zakoupené věci doma uklidit. 

„Smyslem podpory terénní služby je pomoct s tím, co už 
člověk sám nezvládne a zaměřit se na podporu jeho stáva-
jících schopností. Může klienta na nákup doprovodit, po-
kud má potíže s chůzí či orientací, může mu pomoci najít 
zboží v regálech. Ale zároveň, pokud takovou podporu 
nevyužije a potřebuje zkrátka jen nákup dovézt, a danou 
službu v místě poskytuje jiný subjekt, pečovatelka může 
pomoci např. jen sestavit seznam či nákup objednat.  
O další už se postará specializovaná firma a pečovatelka 
ušetří čas pro jiný typ podpory, bez které se klient neobe-
jde,“ vysvětluje Ilona Čtvrtníková. 

Z průzkumu společnosti Ipsos také vyplynulo, že v dubnu 
2020 využilo služeb e-shopů s donáškou domů 43 % na-
kupujících, což bylo opět o 10 % více, než v měsíci před 
tím.  
Zvýšená poptávka po bezdotykovém nakupování potravin 
někde dokonce urychlila rozšiřování oblastí závozů potra-
vinových e-shopů i do menších měst a obcí. Provozovate-
lé vylepšují služby i místní dostupnost rozvozu i v celých 
regionech. 
Zdroj: https://socialnipolitika.eu/2020/09/pecovatelska-sluzba-
zde-neni-kvuli-dovazce-obedu-jeji-role-je-jina-potvrdila-doba-
koronavirova/ 

Kdy vám zaměstnavatel musí schválit  
zkrácený úvazek? 
14.09.2020 | Lucie Mečířová, Finance.cz 

Zdroj: Pixabay  

Chtěli byste přejít z plného úvazku na zkrácený? Zkuste o 
to požádat svého šéfa. V některých situacích je vám až na 

výjimky povinen vyhovět. Kdy? 
Zkrácený úvazek v Česku narůstá na oblibě a zájem o něj 
se stále zvyšuje. Pro zaměstnance jej v ČR začíná nabízet 
čím dál více firem. Přesto u nás není tak častý jako v za-
hraničí. 

Pro koho je vhodný zkrácený úvazek? 
Zkrácený pracovní úvazek může být vhodnou volbou pro 
rodiče, ale např. i studenty nebo důchodce. Dobrým řeše-
ním může být také pro osoby pobírající invalidní důchod  
a z hlediska odvodů na zdravotní pojištění pro ostatní stát-
ní pojištěnce. 

Co je vlastně zkrácený pracovní úvazek 
Z pohledu § 79 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. délka sta-
novené týdenní pracovní doby činí 40 hodin. U některých 
zaměstnanců, zejména těch, kteří pracují při těžbě uhlí 
apod. je pracovní doba 37,5 nebo 38,75 hodin týdně. 
Sousloví zkrácený úvazek zákoník nezná. Nahrazuje jej 
pojmem kratší pracovní doba (§ 80). Ta může být sjed-
nána mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pracovníko-
vi poté náleží mzda nebo plat s ohledem na zkrácení 
pracovní doby. J akým způsobem se pak zkrácení pro-
vede, záleží na domluvě mezi oběma smluvními stranami. 
V praxi se můžeme setkat se zkrácením délky denní pra-
covní doby anebo s nižším počtem směn za měsíc. 

Kdo má nárok na zkrácený úvazek? 
Pokud dojdete za zaměstnavatelem s tím, že chcete zkrátit 
pracovní úvazek, není povinen vám vyhovět, pokud 
nespadáte mezi osoby v § 241. Tam patří: 

1. Těhotné zaměstnankyně 
Těhotná zaměstnankyně má nárok na úpravu anebo zkrá-
cení pracovní doby, pokud o to požádá zaměstnavatele. 
Každá pracující budoucí maminka by však měla vědět, 
že zkrácení pracovního úvazku ovlivňuje i výši mateř-
ské. Výše peněžité pomoci v mateřství totiž činí 70 %   
z redukovaného vyměřovacího základu za 1 den. Ten se 
bude vypočítávat za posledních za 12 kalendářních měsíců 
před nástupem na mateřskou. Je tedy logické, že čím nižší 
příjem ze zaměstnání, tím nižší bude i mateřská. 

2. Zaměstnanec pečující o dítě 
Dle zákoníku práce má na zkrácení nebo úpravu pracov-
ní doby nárok i zaměstnanec nebo zaměstnankyně pečující 
o dítě. Zde nehraje žádnou roli jeho samostatnost nebo 
zdravotní stav. Podmínkou však je, že je mladší 15 let. 
Zaměstnanec pečující o dítě, ale i těhotná zaměstnankyně, 
by si v případě zájmu o zkrácený úvazek měli ohlídat 
zdravotní pojištění.  

https://www.finance.cz/autori/lucie-mecirova/
https://www.finance.cz/527232-prace-na-zkraceny-uvazek/
https://www.finance.cz/526568-materska-zkraceny-uvazek-nemocenska/
https://www.finance.cz/526568-materska-zkraceny-uvazek-nemocenska/
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nárok na starobní důchod počítá, až když je pro in-
validitu třetího stupně. Tato náhradní doba pojištění 
se však počítá jen z 80 %. 

Jak omezené má invalidní důchodce pracovní mož-
nosti? 
Výši invalidního důchodu (nejčastěji ani pro invaliditu 
třetího stupně) nelze z hlediska výše příjmu srovnávat  
s výplatou ze zaměstnání. Invalidní důchod pro první  
a druhý stupeň nejčastěji činí jen pár tisíc měsíčně a i 
když se výše dávky každoročně zvyšuje, poživatel bez 
jakýchkoliv dalších příjmů nemá moc šancí vyžít. Právě 
kvůli tomu a nulovému sociálnímu pojištění pro osoby 
invalidní v prvním a druhém stupni je nejčastěji nut-
né zajistit další příjem. 

Mají invalidní důchodci omezený výdělek nebo druh 
smlouvy? 
Ne, nemají. Zákonem není výdělek invalidních dů-
chodců nijak limitován, r esp. nepř ihlíží se k němu. 
To samé platí i pro druh pracovní smlouvy, na kterou 
si invalidní osoba přivydělává. U osob v prvním a dru-
hém stupni je navíc vhodné volit takovou smlouvu, která 
zakládá účast na sociálním pojištění. Omezeni pak nejs-
te ani v podnikání. 

Vzhledem k tomu, že došlo k poklesu práceschopnosti  
a nezmizela tedy úplně, lze zbytek pracovního potenciá-
lu využít. To platí i v případě třetího stupně. 

Jak pracovat v invalidním důchodu? 
Jedinou věcí, která vás bude při práci v invalidním 
důchodu omezovat, bude váš zdravotní stav. Bude třeba 
tedy volit zaměstnání přiměřené vaší nemoci, následkům 
úrazu, zdravotnímu postižení apod. Nejčastěji jde o za-
městnání, kde budou menší požadavky na tělesné, du-
ševní a smyslové schopnosti na základě důvodu, kvůli 
kterému byla invalidita přiznána. To se dle ČSSZ může 
do praxe promítnout např. tím, že daná osoba vymění 
zaměstnání za méně náročné, popř. si zvolí kratší 
pracovní úvazek. 

O tom, zda může invalidní důchodce vykonávat vybrané 
zaměstnání, navíc rozhoduje i poskytovatel pracovně-
lékařských služeb v rámci zdravotní prohlídky. 
Zdroj. https://www.finance.cz/533594-pracovni-moznosti-
invalidnich-duchodcu/ 

Přehledně: Jak je to nejen s přesčasy 
v režimu home office? 
JIŘÍ VOKŘÁL 
Ilustrační fotografie. 
14.9.2020, 16:03 
Pandemie koronaviru výrazně zvýšila počet lidí, kteří 
pracují z domova. V létě se část z nich přesunula do 
kanceláří, nyní se ale někteří vrací zpět k režimu home 
office. Na co mají pracovníci právo a jaké jsou jejich 
povinnosti? 

Může zaměstnavatel home office nařídit? 
Nemůže. Zákon stanovuje, že práce je vykonávána na 
pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnu-
tém místě. „Režim práce z domova zaměstnanci nelze 
jednostranně nařídit, a to ani cestou hromadných opatře-
ní, například vnitřním předpisem zaměstnavatele, ani 
nařízením ze strany nadřízeného,“ upozorňuje advokát 
Dominik Brůha. 

K přechodu na home office přitom stačí i neformální 
dohoda. „Pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem spo-
jí jinak, například po telefonu či e-mailem, a dokážou si 
dohodnout základní parametry výkonu práce z domova 
takto, bude to dostatečné,“ říká advokát a odborník na  

To se totiž musí odvést alespoň z minimálního vyměřova-
cího základu. Tím je minimální mzda, která v roce 2020 
činí 14 600 Kč hrubého. Pokud má zaměstnanec pracující 
na zkrácený úvazek mzdu nižší než stanovenou minimální 
a není zároveň státním pojištěncem, bude si muset doplatit 
zdravotní pojištění z vlastní kapsy. 
Doplácet zdravotní nemusejí ti, kteří jsou na zkráceném 
úvazku z důvodu péče o dítě do 10 let v stupni závislosti I. 
Za ně totiž hradí zdravotní pojištění stát. 

3. Osoby pečující o osoby ve stupni závislosti 
Na zkrácený úvazek mají nárok i ti zaměstnanci, kteří 
pečují o některou z osob ve stupni závislosti II, III nebo 
IV bez ohledu na její věk. Př í „přechodu“ na zkrácený 
úvazek pak nemusí řešit doplácení zdravotního pojištění v 
rámci minimálního vyměřovacího základu. Jsou to-
tiž státními pojištěnci a zdravotní za ně v prvé řadě hradí 
stát. 
U zmíněných osob je zaměstnavatel povinen vyhovět žá-
dosti o zkrácený úvazek. Učinit tak nemusí, pouze pokud 
by tomu měly bránit závažné provozní důvody, které 
musí navíc prokázat. 
Zdroj: https://www.finance.cz/533577-narok-na-zkraceny-uvazek
-zkraceni-uprava-pracovni-doby/ 

Pracovní možnosti u invalidních důchodců. 
15.09.2020 | Lucie Mečířová, Finance.cz 
DŮCHODY A DÁVKY 
Byl vám přiznán invalidní důchod a došlo vám, že z něj 
v dnešní době bohužel nevyžijete, a tak přemýšlíte, zda-
li si můžete nějakým způsobem přivydělávat? Můžete, 
ale má to svá pravidla. 

Invalidní důchod je v podstatě druh sociální dávky, 
kterou má pod sebou česká správa sociálního zabezpe-
čení. Sloužit má jako jakési zajištění a kompenzace pro 
osoby, které jsou invalidní a z hlediska zdravotního 
stavu nemůžou v práci fungovat na plný výkon.  

Typy invalidity a snížená pracovní schopnost 

Rozlišujeme celkem tři druhy invalidity, z čehož každý 
vyjadřuje, o kolik danému poživateli důchodu klesla práce-
schopnost: 

Míru poklesu pracovních schopností a stupeň invalidity 
určuje posudkový lékař na OSSZ 

Jak je to u invalidních důchodců se zdravotním  
pojištěním? 
Osoby v invalidním důchodu jsou stejně jako ostatní dů-
chodci pro účely platby zdravotního pojištění státními po-
jištěnci. To znamená, že zdravotní pojištění za ně hradí 
stát. Pokud by začaly vykonávat práci, která zakládá účast 
na pojištění, bude jim zdravotní odváděno i ze mzdy. 

Pokud by pak práci vykonávaly u zaměstnavatele, který  
zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, 
budou mít nárok na odpočet pojistného na zdravotní pojiš-
tění. 

Invalidní důchod a sociální pojištění 
Osoby v invalidním důchodu pro invaliditu prvního  
a druhého stupně nejsou v rámci dávky sociálně pojištěny. 
Invalidní důchod se pak do náhradní doby pojištění pro  

Invalidita prvního stupně pokles o 35 % až 49 % 

Invalidita druhého stupně pokles o 50 % až 69 % 

Invalidita třetího stupně pokles o 70 % a více 

https://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/invalidni-duchod/
https://www.finance.cz/493157-prace-s-invalidnim-duchodem/
https://www.finance.cz/493157-prace-s-invalidnim-duchodem/
https://www.seznamzpravy.cz/autor/jiri-vokral-623
https://www.finance.cz/530566-doplaceni-zdravotniho-pojisteni/
https://www.finance.cz/530566-doplaceni-zdravotniho-pojisteni/
https://www.finance.cz/525666-statni-pojistenci/
https://www.finance.cz/autori/lucie-mecirova/
https://www.finance.cz/525666-statni-pojistenci/
https://www.finance.cz/533144-odpocet-zdravotniho-pojisteni/
https://www.finance.cz/533144-odpocet-zdravotniho-pojisteni/
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pracovní právo Jaroslav Stránský. Až v případě delší 
doby, po kterou pracuje zaměstnanec z domova, se do-
poručuje písemná dohoda. 

Ilustrační fotografie.  

Přesčasy a náhradní volno 
Zde je praxe složitější. Záleží totiž na tom, jak konkrétně 
se zaměstnanec se zaměstnavatelem na práci z domova 
domluvili. 
Jestliže funguje režim, ve kterém nadřízený zadává práci 
a termín, do kdy má být hotová, přičemž si zaměstnanec 
sám rozvrhuje pracovní dobu, nevzniká nárok na zapla-
cení přesčasů ani na náhradní volno. 
Jinou formou je práce z domova, kde sice zaměstnanec 
pracuje na jiném místě, ale zaměstnavatel mu standardně 
rozvrhuje pracovní dobu. Pracovník také musí být 
v danou pracovní dobu k zastižení například přes mobil 
nebo e-mail. 
„Při této formě práce z domova se pracovní doba chová 
úplně stejně jako při práci na pracovišti. Jestliže je naří-
zena nebo dohodnuta přesčasová práce, má zaměstnanec 
právo na dosaženou mzdu a příplatek, nebo náhradní 
volno,“ podotýká advokát Stránský. 

Vnitřní předpis o režimu home office 
Český právní řád konkrétní podmínky pro práci v režimu 
home office neupravuje. Firmy si ale mohou nastavit 
vlastní vnitřní předpis, ve kterém si stanoví vlastní body 
nutné pro práci z domova. 

Na co by měli zaměstnavatelé při vytváření takových 
stanov myslet? „Vnitřní předpis je třeba vydat tak, aby 
věcně řešil všechny otázky, které zaměstnavatel hodlá 
upravit pro zaměstnance hromadným opatřením. Jedná 
se například o omezení časového rozpětí výkonu práce 
v režimu home office, o způsob evidence pracovní doby, 
komunikaci mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem  
a o otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,“ upo-
zorňuje Dominik Brůha. Vnitřní řád musí být všem za-
městnancům přístupný. 

Náklady na práci z domova 
Zaměstnavatel je ze zákona povinen nést náklady spoje-
né s výkonem práce. Pokud zaměstnanci pracují 
z domova, šetří tím firmě náklady na pracovišti, a ta by 
je proto měla svým pracovníkům hradit. Může tak učinit 
hrazením vynaložených nákladů, což je ale v praxi velmi 
administrativně náročné. 

Druhou možností je vytvořit daňově uznatelný denní 
paušál nákladů, který vyjde zhruba na pár desítek korun 
denně. Tento způsob doporučuje také advokát Stránský: 
„Žádný nepřekonatelný rébus to není, pro zaměstnavate-
le s tím nejsou ani spojené žádné horentní náklady a lze 
jednoduše dosáhnout perfektního souladu se zákonem.“ 

S prací z domova také nutně přichází problém vybavení, 
které má zaměstnanec k dispozici na pracovišti. Nikde 
není napsáno, že zaměstnavatel musí zaměstnanci  

vybavení pro práci z domova poskytovat. Jestliže dostane 
pracovník pro home office režim například počítač, zpravi-
dla musí podepsat písemné potvrzení a vzniká mu tím odpo-
vědnost za svěřené věci. 

S prací z domova také nutně přichází problém vybavení, 
které má zaměstnanec k dispozici na pracovišti. Nikde není 
napsáno, že zaměstnavatel musí zaměstnanci vybavení pro 
práci z domova poskytovat. Jestliže dostane pracovník pro 
home office režim například počítač, zpravidla musí pode-
psat písemné potvrzení a vzniká mu tím odpovědnost za 
svěřené věci. 

Pracovní úraz 
Striktně právně je pracovní úraz poškození zdraví, které 
zaměstnanec utrpěl při výkonu práce nebo v souvislosti 
s výkonem práce v důsledku nějakého úrazového děje. Po-
kud se tedy pracovník zraní v režimu home office, jedná se 
o pracovní úraz. 

Problém je nicméně v dokazování. „V případě vzniku úrazu 
v prostředí domáckého pracoviště bude mít zaměstnanec – 
ve srovnání s úrazem na pracovišti zaměstnavatele – pod-
statně složitější schopnost prokázat, že se skutečně jednalo 
o úraz pracovní, a nikoli například o úraz vzniklý sice 
v prostředí domova, ale mimo plnění pracovních úkolů,“ 
doplňuje Dominik Brůha. 
Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prehledne-jak-je-to-
nejen-s-prescasy-v-rezimu-home-office-119491 

ZP motivuje děti k pohybu a přispívá jim  
tisícovku na sportovní aktivity. 
1. 9. 2020 
Se začátkem školního roku, kdy děti usednou po mimo-
řádně dlouhých „prázdninách“ do školních lavic, začíná 
také plno sportovních kroužků a dalších zájmových akti-
vit ve škole i mimo ni. Rodičům tak přibývá další náklad 
do rodinného rozpočtu. VZP chce podpořit děti v pravi-
delném pohybu, a proto jim v tomto roce přispívá až 
1000 Kč na různé pravidelné pohybové aktivity. V prv-
ním pololetí zažádalo o příspěvek pro své děti 58 845 
klientů a VZP jim vyplatila 52 271 466 Kč. 

 
VZP podporuje zdravý vývoj dětí, a proto poskytuje každo-
ročně s mírnými obměnami příspěvek na pohyb dětí z fondu 
prevence. 

V roce 2020 nabízí pro děti od jednoho roku příspěvek až  
1 000 Kč na jakoukoliv pravidelnou sportovní činnost orga-
nizovanou mimo školu, od dvou let i na pravidelné pohybo-
vé aktivity organizované školským zařízením. Děti od 15 let 
mohou částku použít také na úhradu permanentky. Příspě-
vek je možné využít i na sportovní prohlídku absolvovanou 
a hrazenou u lékaře nebo na úhradu startovného či členské-
ho poplatku. 
Čerpat příspěvky na pohyb dětí můžete do konce listopadu 
tohoto roku. Podrobné podmínky, jak o příspěvek zažádat, si 
přečtete na webu VZP.  
Zdroj: https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/vzp-motivuje-deti-k-
pohybu-a-prispiva-jim-tisicovku-na-sportovni-aktivity 

https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/deti/pohybove-aktivity
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/deti/pohybove-aktivity
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/podminky-pro-cerpani-financnich-prispevku

