
  

 

 

   

 
 
 
 
 

Otázka týdne 
Jaká vyšetření mi bude dělat praktický lékař v rámci 
všeobecné praktické prohlídky? 

Odpověď 
 U všeobecného praktického lékaře absolvujete tzv. 
všeobecnou preventivní prohlídku. Na tu by měl dospě-
lý člověk (od 18 let) chodit 1krát za dva roky, zpravidla po 
uplynutí 23 měsíců od poslední preventivní prohlídky, a to 
i když nemá vůbec žádné zdravotní problémy. Obsah 
a frekvence preventivní prohlídky u všeobecného praktic-
kého lékaře jsou definovány ve vyhlášce č. 70/2012 Sb., 
o preventivních prohlídkách.  

Na preventivní prohlídku je zapotřebí se objednat pře-
dem. Lékař i mívají zpravidla vyhrazenou ordinační 
dobu, kdy se věnují právě preventivním prohlídkám. Tzn., 
že na vyšetření přijdete na předem domluvený termín  
a v čekárně nemusíte čekat s ostatními pacienty, kteří na-
vštívili lékaře z jiných zdravotních důvodů než vy. 
V mnoha případech již dnes někteří poskytovatelé zvou 
své registrované pacienty na preventivní prohlídku 
v předepsaných intervalech a zasílají jim např. informační 
SMS s možností objednání. 

Lékař s vámi doplní anamnézu (včetně sociální) se za-
měřením na její změny, rizikové faktory a profesní rizika.  
V rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt 
kardiovaskulárních a plicních onemocnění, hypertenze, 
diabetu mellitu, poruch metabolismu tuků a na výskyt 
nádorových onemocnění a závislostí. Projde s vámi také 
očkování, a to nejenom povinné a pojišťovnou hrazené 
vakcinace (např . proti tetanu), ale také přeočkování  
u těch nepovinných (např . proti klíšťové encefalitidě).  

Preventivní prohlídka u praktického lékaře dále obsa-
huje komplexní fyzikální vyšetření. Lékař  vám změř í 
krevní tlak, vyšetří pohmatem štítnou žlázu, zkontroluje 
poklepem a poslechem srdce a plíce, prohlédne žíly a tep-
ny na dolních končetinách, zjistí index tělesné hmotnosti 
(BMI). Orientačně by vám také měl vyšetřit zrak a sluch. 
Vždy se také dělá vyšetření moči diagnostickým papír-
kem. 

Do rámce preventivní prohlídky spadá také onkologic-
ká prevence – zhodnocují se rizika z hlediska aktuali-
zované rodinné, osobní a pracovní anamnézy. V této 
souvislosti je vyšetřena kůže a kožní znaménka. U žen od 
25 let, v jejichž rodině byl zaznamenán výskyt zhoubného 
nádoru prsu nebo mají jiné rizikové faktory, by měl prak-
tický lékař provést klinické vyšetření prsů a poučit je  
o samovyšetřování. U mužů se při pozitivní rodinné anam-
néze (nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů) dělá 
klinické vyšetření varlat a u zjištěného podezření na rako-
vinu prostaty také vyšetření per rectum. 

Součástí preventivní prohlídky je 
kontrola a zajištění předepsaných 
preventivních vyšetření, která se 
provádějí ve stanoveném věku – 
všeobecný praktický lékař vám 
na ně vypíše žádanku. Následně 
pak proběhne zhodnocení výsled-
ků. 

Pokračování na str.2. 
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Jde o následující vyšetření: 

 Laboratorní vyšetření koncentrace celkového 
cholesterolu a jeho jednotlivých částí (HDL, LDL 
a triacylglycerolů) vám udělají ve 30, 40, 50 a 60  
letech. Laboratorní vyšetření cukru v krvi (glykemie) 
vás čeká ve 30 letech a od 40 let ve dvouletých intervalech 
od posledního vyšetření. Obě tato vyšetření vám budou 
vždy provedena při první všeobecné preventivní prohlídce 
po ukončení péče u praktického lékaře pro děti a dorost 
(zhruba v 18 letech) a následně ve stanovených intervalech. 

 Ve 40 letech vás pak čeká vyšetření elektr ické 
činnosti srdce neboli EKG, dále ho budete absolvo-
vat ve čtyřletých intervalech. 

 Pacienti, kteří trpí diabetem, hypertenzí nebo kardi-
ovaskulárními komplikacemi, absolvují v 50 letech 
(a dále pak každé 4 roky) vyšetření funkce ledvin 
stanovením koncentrace sérového kreatininu 
a odhad glomerulární filtrace. 

 Nově od února 2021 patří do obsahu preventivní 
prohlídky u pacientů ve věkovém rozmezí od 45 do 
61 let doporučení preventivního očního vyšetření, 
a to ve čtyřletých intervalech. Cílem je prevence 
dlouhodobě bezpříznakových očních onemocnění  
u pacientů, kteří na oční vyšetření nechodí. 

 V rámci prevence zhoubných nádorů pak probí-
há i screening zhoubného nádoru tlustého střeva 
a konečníku, a to prostřednictvím speciálního 
testu stanovení okultního krvácení (okem nevidi-
telného) ve stolici u osob od 50 let jedenkrát ročně  
a od 55 let jednou za dva roky. Toto vyšetření je 
možné nahradit doporučením k provedení screenin-
gové kolonoskopie jednou za 10 let. 

 U žen od 45 let lékař ověří, zda je k dispozici výsle-
dek screeningového mamografického vyšetření  
z posledních dvou let. Není-li, lékař doporučí prove-
dení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících 
vyšetření. Doporučení na screening kolorekta a ná-
doru prsů může ženě také vystavit gynekolog. 

Preventivní prohlídky jsou plně hrazeny z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. Délka preventivní pro-
hlídky u všeobecného praktického lékaře může být od 30 
do 60 min. Jednotlivá vyšetření se liší dle věku a pohlaví, 
jak bylo zmíněno. Podrobný přehled najdete na našich we-
bových stránkách v Harmonogramu preventivní péče. Po-
kud si nejste čímkoli jisti, rozhodně se zeptejte svého regis-
trujícího všeobecného praktického lékaře. Každá informace 
o vašem zdraví je důležitá a neměla by být opomenuta. 

Viktorie Plívová 
tisková mluvčí 

VZP svým klientům nově přispěje  
na dentální hygienu. 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR zařadí v roce 2022 do 
své nabídky benefitů příspěvek na dentální hygienu. Pojiš-
ťovna tak reaguje zejména na pokles počtu návštěv preven-
tivních stomatologických prohlídek z důvodu nepříznivé 
epidemiologické situace.  

„Edukovat a motivovat naše pojištěnce chceme právě 
k tomu, aby více dbali na prevenci v oblasti stomatologie. 
Příspěvek 300 Kč na dentální hygienu tak bude určen všem 
klientům VZP bez věkového omezení,“ říká ředitel VZP ČR 
Zdeněk Kabátek. Příspěvek, který bude vyplácen z Fondu 
prevence, dnes (29. 11. 2021) schválila Správní rada VZP. 
Zařazen mezi benefity bude zatím pro první kvartál příštího 
roku.  

„Cílem zařazení finančního příspěvku na dentální hygienu 
je podpora primární a sekundární prevence,“ říká náměs- 

tek ředitele VZP ČR pro služby klientům Ivan Duškov  
a dodává: „Jde zatím o časově omezený program, který 
bude probíhat od ledna do konce března 2022. Pokud 
bude vyhodnocen jako úspěšný, zařadíme příspěvek do 
standardní nabídky benefitů pro naše klienty.“ V součas-
né době mohou čerpat příspěvek VZP na dentální hygie-
nu těhotné ženy a aktivní dárci krve.  

Dentální hygiena získala v poslední době významné mís-
to v oblasti stomatologické péče. Kromě pravidelných 
prohlídek u zubního lékaře a také kromě správné domácí 
péče o chrup je pravidelná a profesionálně prováděná 
dentální hygiena nezbytná. Smyslem je preventivně za-
bránit veškerým problémům v dutině ústní a vyléčit či 
zastavit již vzniklá onemocnění. Mnoho lidí však tuto 
péči stále podceňuje anebo je pro ně finančně nákladná. 

Viktorie Plívová 
tisková mluvčí 

Jak se počítá nemocenské a komu se zvýší od 
1. ledna 2022? 
22.11.2021 | Terezie Nývltová Vojáčková, Finance.cz 
Někteří zaměstnanci dostanou od 1. 1. 2022 více peněz 
za pracovní neschopnost. Jak a komu se zvýší nemo-
censké? Pro koho se nemocenské nezvýší? 
V prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti pro 
nemoc nebo úraz nebo nařízenou karanténu vyplácí za-
městnavatel zaměstnancům náhradu mzdy či platu. Až od 
15. dne poskytuje stát nemocenskou sociální dávku - 
nemocenské. Výplatu nemocenského zajišťuje pro své 
zaměstnance zaměstnavatel. 

 
Zdroj: Depositphotos 

Počítají se příjmy až za dvanáct měsíců zpátky 
Nemocenské se počítá, pokud to lze, z hrubého příjmu 
zúčtovaného zaměstnavatelem zaměstnanci za posled-
ních 12 měsíců. V potaz se bere 12 měsíců před kalen-
dářním měsícem, ve kterém vznikla pracovní neschop-
nost. Pokud zaměstnanec odpracoval méně než 12 měsí-
ců, počítá se jako s rozhodným obdobím jen s těmi měsí-
ci, které byly odpracovány před měsícem, v němž 
vznikla pracovní neschopnost.  

Takto se zjistí denní vyměřovací základ, z něhož se po-
čítá nemocenské, čili výše příjmu připadající na jeden 
kalendářní den. Pokud zaměstnanec začal marodit hned 
na začátku zaměstnání, ještě v měsíci, v němž nastoupil 
do práce, počítá se s pravděpodobným výdělkem. Ten se 
podle zákona o nemocenském pojištění použije tak, že se 
za denní vyměřovací základ považuje jedna třicetina za-
počitatelného příjmu, kterého by zaměstnanec pravděpo-
dobně dosáhl v daném kalendářním měsíci.  

Valorizace spočívá v tom, že se zohledňuje více z vý-
dělku 
Od 1. ledna 2022 nedojde ke zvýšení sazeb pro výpočet  

https://www.vzp.cz/pojistenci/prevence/preventivni-prohlidky
https://www.finance.cz/539473-jak-se-pocita-nemocenska-nahrada-mzdy-a-komu-se-zvysi/
https://www.finance.cz/539473-jak-se-pocita-nemocenska-nahrada-mzdy-a-komu-se-zvysi/
https://www.cssz.cz/nemocenske
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člen jednotky sboru dobrovolných hasičů obce povolané 
operačním a informačním střediskem integrovaného  
záchranného systému a přitom si poškodil zdraví, má nárok  
na vyšší nemocenské. To pak činí hned od začátku čili od 
15. dne pracovní neschopnosti celých 100 % denního 
vyměřovacího základu. 

Hrubý denní příjem se tedy sice ani v tomto případě nepo-
čítá celý, i on je redukovaný, zaměstnanec tak nezíská pl-
nou náhradu příjmu na nemocenských dávkách, ale jeho 
nemocenské je vyšší, než u "obyčejných marodů". Nemo-
censké se rovná plné výši redukovaného denního příjmu  
a ne jen jeho 60, 66 nebo 72 procentům. Kdo chce získat 
takové nemocenské, musí příslušné okresní (v Praze Praž-
ské, v Brně Městské) správě sociálního pojištění předložit 
potvrzení operačního a informačního střediska integrova-
ného záchranného systému o tom, že je členem jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obce nebo členem ostatní slož-
ky integrovaného záchranného systému a že k dočasné 
pracovní neschopnosti nebo k nařízení karantény došlo   
v souvislosti s uvedenými skutečnostmi. 

Nemocenské se poskytuje za kalendářní dny, tedy nejen za 
dny pracovní jako je tomu u náhrady mzdy. 
Zdroj: https://www.finance.cz/539662-jak-se-pocita-nemocenske-
a-komu-se-zvysi-od-1-ledna-2022/ 

Ministerstvo zveřejnilo čísla mimořádné valo-
rizace: Vysoké důchody porostou výrazně víc. 
David Budai  1.12.2021 
První konkrétní odhady mimořádné valorizace důchodů 
zveřejnilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Zatímco 
průměrné důchody se v polovině roku 2022 zvýší odhadem 
o 670 korun, v případě vyšších důchodů půjde o několik 
stokorun více. Inflační hranice 5 % bude zřejmě překonána 
už v lednu. 

Foto: Adobe Stock 

Inflace spotřebitelských cen se nezastavuje a nyní je už 
prakticky jisté, že nejpozději na začátku léta 2022 dojde 
k mimořádné valorizaci všech důchodů. Tento institut bude 
aktivován podruhé v historii Česka. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) očekává, že 
valorizace dosáhne celkem 5,4 % a přesně o tuto částku 
bude poté zvýšena procentní výměra každého důchodu. 
V tomto případě se počítají přírůstky meziměsíční inflace 
od července, které se nyní podle resortu pohybují na úrovni 
2,95 %. 

Speciální nařízení vlády 
Detaily mimořádné valorizace vždy musí stanovit vlá-
da. „V případě splnění výše uvedených předpokladů budou 
důchody zvýšeny nařízením vlády, které musí být vydáno 
do 50 dnů od konce měsíce, v němž růst cen dosáhl alespoň 
5 %. MPSV nařízení vlády připravuje a jeho předložení 
předpokládá na přelomu měsíců února a března,“ uvedlo 
tiskové oddělení MPSV. 

Ministerstvo již nyní zveřejnilo první přesnější odhady, jak 
vysoká mimořádná valorizace bude. Zásadní je v tomto 
ohledu pravidlo, že se zvyšuje pouze procentní výměra  

nemocenských dávek, ale zvýší se částka výdělku, která 
se bere (zohledňuje, započítává) pro výpočet nemocenské-
ho. V tom spočívá princip každoroční valorizace. Nemo-
censké se totiž nestanovuje z plného výdělku. Počítá se jen 
něco. Výdělek se rozděluje na 4 intervaly, přičemž čímž 
vyšší výdělkové pásmo, tím se z něj bere méně nebo do-
konce nic.  

Čím vyšší výdělek, tím méně se z něj započítává čili Jak 
probíhá redukce 
Průměrný denní výdělek se zmenšuje se prostřednictvím 
tzv. redukčních hranic.  
1. redukční hranice letos v r. 2021 činí 1 182 Kč, nově od 
1. 1. 2022 to bude 1 298 Kč, 

2. redukční hranice v r. 2021 je představována částkou  
1 773 Kč, nově pro rok 2022 to bude 1 946 Kč, 

3. redukční hranice činí v r. 2021 3 545 Kč, nově půjde  
o 3 892 Kč. 

V každém pásmu mezi jednotlivými redukčními hranice-
mi se tak bude započítávat více peněz. 
Redukce hrubého denního příjmu jako tzv. denního vymě-
řovacího základu se provádí tak, že se započte 

 do 1. redukční hranice 90 % denního vyměřovacího 
základu, 

 z části denního vyměřovacího základu mezi 1. a 2. 
redukční hranicí se započte 60 %, 

 z části mezi 2. a 3. redukční hranicí se započte 
30 %. 
K části nad 3. redukční hranici se už nepřihlíží, jakoby si 
zaměstnanec už více nevydělal.  

S narůstající délkou pracovní neschopnosti se zvyšují  
i denní sazby nemocenského 

 Výše nemocenského pak činí 60 % denního vyměřo-
vacího základu (čili hrubého denního příjmu) od 15. ka-
lendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 
karantény, a to až do 30. dne.  

 Od 31. do 60. kalendářního dne pracovní neschopnosti 
nebo karantény je dávka vyšší a je představována 66 % 
denního vyměřovacího základu.  
Od 61. dne nemocenská dávka činí 72 % hrubého den-
ního příjmu. 

Valorizace dávek je a bude automatická 
Výše dávek se od 1. ledna 2022 upraví automaticky.  
O navýšení nemocenského není třeba žádat. Nárok na zvý-
šení nemocenského budou mít všichni, ať už pobírají ne-
mocenské ještě z r. 2021, nebo jim nárok na nemocenské 
vznikne až v r. 2022, bez ohledu na to, zda pracovní ne-
schopnost začne už v r. 2021 nebo až v novém  r. 2022. 
Valorizace bude provedena všem. 
Raději však připomeňme, že ne všichni zaměstnanci jsou 
nemocensky pojištěni, například: 

 ti kdo pracují na dohodu o provedení práce, tak se 
mu na jedné straně strhává z výdělku pojistné (a ne 
jen daně) a na druhé straně má nárok na nemocen-
ské, až jestliže si vydělá více než 10 000 Kč měsíč-
ně čili od 10 001 Kč za měsíc 

 zaměstnanci v pracovním poměru nebo činí na 
dohodu o pracovní činnosti dohodu o pracovní 
činnosti jsou nemocensky pojištěni od měsíčního 
příjmu 3 500 Kč 

Vyšší nemocenské od počátku pro dobrovolné záchra-
náře a jejich pomocníky 
Pokud se nemocný prokazatelně podílel v obecném zájmu 
na hašení požáru, na provádění záchranných nebo likvidač-
ních prací anebo na plnění úkolů ochrany obyvatelstva jako  

https://www.mesec.cz/kalkulacky/nemocenske-nahrada-mzdy/
https://ceskeduchody.cz/author/davidb
https://www.finance.cz/dane-a-mzda/kalkulacky-a-aplikace/nemocenska/
https://www.finance.cz/dane-a-mzda/kalkulacky-a-aplikace/nemocenska/
http://www.finance.cz/537804-dpp-pravidla-rozsah-prace-vydelek-pravidla-pojisteni-utm-source-gns-utm-medium-finance-utm-campaign-19-7-2021/
https://www.finance.cz/537808-dpc-naroky-pravidla-vyplata-pojistne-rozsah-prace-utm-source-gns-utm-medium-finance-utm-campaign-20-7-2021/
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důchodu, která je u bohatších důchodců vyšší. Rozdíly 
ve valorizaci u nízkých a vysokých důchodů tedy budou 
výraznější, než je tomu v případě řádné valorizace. 

Zatímco důchod ve výši 20 000 Kč se zvýší o 870 Kč, 
důchod 10 000 Kč korun „jen“ o 330 Kč. „U průměrné-
ho starobního důchodu, který bude v lednu po valorizaci 
činit přibližně 16 274 Kč, by mimořádná valorizace prů-
měrného důchodu činila přibližně 670 Kč,“ upřesnilo 
ministerstvo s tím, že jde v tuto chvíli o odhad. 

První odhad mimořádné valorizace. (MPSV) 

I důchody přiznané v roce 2022 
Valorizovány budou všechny typy důchodů, tedy starob-
ní, invalidní i pozůstalostní, a to nejen důchody již při-
znané, ale také ty, které budou teprve přiznány. Ke zvy-
šování dojde následovně (v případě, že mimořádná valo-
rizace proběhne v červnu): 

 Důchody přiznané do konce roku 2021 se valori-
zují nejprve v lednu a poté v červnu 2022. 

 Důchody přiznané do června 2022 se zvýší auto-
maticky v termínu mimořádné valorizace. 

 Důchody přiznané po červnu 2022 se zvýší auto-
maticky při přiznání. 

 Všechny současné důchody i ty přiznané do kon-
ce roku 2022 se následně zvýší v lednu 2023 
v rámci řádné valorizace. 

Je ale nutné upozornit, že není vhodné kalkulovat 
s případnými dvěma valorizacemi. Jak už jsme podrobně 
psali v článku https://ceskeduchody.cz/zpravy/duchod-v-
roce-2021-se-vetsine-lidi-nevyplati-koeficienty-zadost, 
důchody přiznané v roce 2022 jsou ve většině případů 
vyšší než důchody přiznané v roce 2021 (a následně va-
lorizované). Případná mimořádná valorizace na tom nic 
nezmění. Pokud tedy plánujete odejít do důchodu 
v nejbližších týdnech, měli byste datum přiznání důcho-
du směřovat na rok 2022. 
Zdroj: https://ceskeduchody.cz/zpravy/ministerstvo-zverejnilo-
cisla-mimoradne-valorizace-jak-porostou-duchody?
fbclid=IwAR2drLwB-
7xyvNEQS6dRCzThmEw7oPzdu_1T62J7uD-
WX8hNZYBooVJ6DJA 

OBZP a zdravotní pojištění v 7 bodech. 
01.12.2021 | Petr Gola, Finance.cz 

Někteří občané jsou v registru své zdravotní pojišťovny 
vedeni jako OBZP. Co by měly OBZP 
vědět o platbě zdravotního pojištění? Kdo 
je nejčastěji osobou bez zdanitelných pří-
jmů? Jak vysoké zdravotní pojištění budou 
platit v roce 2022? 

Osobou bez zdanitelných příjmů 
(OBZP) je v registru své zdravotní po-
jišťovny veden každý občan, který není  

zaměstnance, osobou samostatně výdělečně činnou nebo 
státním pojištěncem.  

V praxi jsou OBZP nejčastěji studenti starší 26 let (mimo 
doktorandů), občané sankčně vyřazeni z evidence na úřa-
du práce, lidé mající příjmy nepodléhající platbě zdra-
votního pojištění, lidé v domácnosti. 

Všechny osoby bez zdanitelných příjmů si musí řádně plnit 
své oznamovací povinnosti u své zdravotní pojišťovny, 
stejně jako ostatní pojištěnci.  

1. Měsíční platba 13,5 % z minimální mzdy 
Osoby bez zdanitelných příjmů si musí každý měsíc sa-
my platit zdravotní pojištění. Měsíční platba na zdravotním 
pojištění činí 13,5 % z minimální mzdy. V roce 2022 platí 
OBZP na zdravotním pojištění 2 052 Kč. Pro rok 2022 se 
zvyšuje minimální mzda z 15 200  Kč na 16 200 Kč, měsíční 
platba na zdravotním pojištění bude tedy 2 187 Kč.  

2. Splatnost do 8. dne následujícího měsíce 
Zdravotní pojištění musí být vždy placeno řádně a včas. 
OBZP musí zaplatit měsíční platbu na zdravotním pojiště-
ní do 8. dne následujícího měsíce, za který se platí.  

3. Změnou zdravotní pojišťovny se nedá ušetřit 
Jedním ze základních práv všech pojištěnců je možnost změ-
nit jednou za 12 kalendářních měsíců zdravotní pojišťovnu,  
a to buď od 1. ledna nebo od 1. července. Změna zdravotní 
pojišťovny však nemá v žádném případě vliv na výpočet 
zdravotního pojištění. OBZP tedy platí stejnou měsíční plat-
bu na zdravotním pojištění u všech zdravotních pojišťoven  
a případnou změnou zdravotní pojišťovny nelze měsíčně 
ušetřit na zdravotním pojištění.  

4. Platí se pouze za celý měsíc 
OBZP platí zdravotní pojištění za měsíc, ve kterém po celý 
měsíc trvalo zařazení do kategorie OBZP. V praxi dochází 
k situaci, že zaměstnanec má ukončen pracovní poměr 
v polovině měsíce a do nového zaměstnání nastoupí od prv-
ního dne následujícího měsíce. Někteří lidé se v takových 
případech neregistrují na úřad práce, ale za takový mě-
síc nejsou pro účely placení zdravotního pojištění považo-
váni za osobu bez zdanitelných příjmů.  

5. I OBZP je vyměřeno penále 
Pokud OBZP neplatí měsíční platby řádně a včas, tak je 
jim předepsáno penále na zdravotním pojištění. Vyměření 
penále není pouze záležitostí živnostníků, ale i OBZP mohou 
mít z důvodu neplnění svých zákonných povinností vysoké 
dluhy na pojistném a penále na veřejném zdravotním pojiště-
ní.  

Penále na veřejném zdravotním pojištění činí 0,05 % za 
každý den prodlení. 

6. OBZP mohou mít vysoké zdanitelné příjmy 
V praxi jsou osobami bez zdanitelných příjmů i občané, kteří 
mají vysoké příjmy a vysokou životní úroveň. Pro účely pla-
cení zdravotního pojištění jsou OBZP i např. lidé pouze 
s vysokými pasivními příjmy z kapitálového majetku  
a nájmu, protože nemají př íjmy ze závislé činnosti a sa-
mostatné výdělečné činnosti, aby mohli být pro účely placení 
zdravotního pojištění zaměstnanci nebo osoby samostatně 
výdělečně činné.   

7. Nevzniká nárok na přeplatek 
Osoby samostatně výdělečně činné platí během roku zálohy 
na zdravotním pojištění, pokud je následně vypočtené roční 
zdravotní pojištění nižší než zaplacené zálohy, potom ob-
drží za daný rok přeplatek. OBZP přeplatek obdržet ne-
mohou, neboť měsíční platba zdravotního pojištění je jasně 
daná legislativou a odvíjí se od stanované minimální 
mzdy. 
Zdroj: https://www.finance.cz/539671-obzp-a-zdravotni-pojisteni-v-
7-bodech/ 

https://www.finance.cz/516883-zdravotni-pojisteni-obzp/
https://www.finance.cz/516883-zdravotni-pojisteni-obzp/
https://www.mesec.cz/danovy-portal/dan-z-prijmu/socialni-a-zdravotni-pojisteni/
https://www.finance.cz/539356-jake-budou-platit-osvc-minimalni-zalohy-v-roce-2022/
https://www.vzp.cz/platci/informace/osvc/dluzne-pojistne-penale-pokuty/dluzne-pojistne-a-penale
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Žádáte o dávky? Komunikujte s Úřadem  
práce ČR z pohodlí domova. 
Vyplněné formuláře je možné podávat nejen osobně, elek-
tronicky, tedy prostřednictvím datové schránky nebo  
e-mailem. Po dobu nouzového stavu není nutný zaručený 
elektronický podpis. Přílohou takového e-mailu může být 
sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/
fotografie žádosti o dávku s podpisem). 

Pokud člověk touto cestou požádá o jakoukoli dávku vy-
plácenou ÚP ČR, je třeba do žádosti uvést také telefonní  
a emailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě  

nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrov-
nalostem. Formuláře, včetně jejich vyplněných vzorů, jsou 
k dispozici na https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare. 

Další možností podání je pak zaslání žádostí a dalších 
podkladů poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo v době 
úředních hodin odevzdání tiskopisů na podatelně či do 
schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kon-
taktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně 
označeném místě. 

https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare
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          prostředků na pokrytí nákladů spojených s     
          případným výdajem a vaše příjmové, sociální    
          a majetkové poměry Vám neumožní tuto situa- 
          ci překonat vlastními silami.   

 O „klasickou“ MOP můžete požádat i tehdy, 
když Vám po zaplacení stanovených záloh 
chybí peníze na zajištění výživy a ostatních 
základních životních potřeb . Každou žádost  
tak úřad posuzuje s ohledem na individuální 
situaci  

 Podívejte se, jak o MOP žádat a co je třeba 
doložit   

          https://www.uradprace.cz/web/cz/-/mimoradna    
          -okamzita-pom-1 

 Další podrobnosti, včetně nejčastějších otázek 
a odpovědí, najdete i na webových stránkách  

          Ministerstva práce a sociálních věcí 

 Další možností je požádat o opakované dávky 
ze systému státní sociální podpory (příspěvek 
na bydlení) nebo hmotné nouze (doplatek na 
bydlení, příspěvek na živobytí).  

Další informace k jednotlivým dávkám:  

 Příspěvek na bydlení  

 Doplatek na bydlení  

 Mimořádná okamžitá pomoc – podrobnos-
ti https://www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-
okamzita-pomoc1 a  https://www.uradprace.cz/web/
cz/-/mimoradna-okamzita-pom-2 

 Příspěvek na živobytí  

 Potřebujete další POMOC? 
Kontaktujte Call centrum Úřadu práce ČR, kde Vám 
na bezplatné lince poradí i s vyplněním potřebného 
formuláře. 

Hledáte komplexní informace, které jdou nad rá-
mec agendy ÚP ČR?  

Podívejte se na webové stránky  Ministerstva prů-
myslu a obchodu 

 Zdroj: Úřad práce ČR  

Ochrana spotřebitele.  
Kancelář veřejného ochránce práv 

Nikdy nepodepisujte listiny, které jste důkladně nečetli 
nebo jim nerozumíte.  

Popíšeme řešení nejčastějších potíží spotřebitelů s podnika-
teli při poskytování zboží  
a služeb. Nejprve obecně, pak 
vysvětlíme pravidla pro finanč-
ní trh, telekomunikační služby 
a také dodávky energií. Objas-
níme, jak správní úřady dohlí-
žejí na dodržování pravidel na 
ochranu spotřebitele a kdy do-
konce rozhodují spory namísto 
soudů. Vysvětlíme, s čím Vám 
pomůže ombudsman.  

Na konci letáku najdete přehled 
úřadů dohlížejících na ochranu 
spotřebitele a také kontakt na 
některá spotřebitelská sdružení.  

Leták najdete na https://
www.ochrance.cz/letaky/ochrana-spotrebitele/ochrana-
spotrebitele.pdf 

S růstem cen za energie může pomoci  
ÚP ČR. 
9. 12. 2021 

Lidé, kterým po změně dodavatele energií výrazně 
vzrostou výdaje a nemají dostatek finančních pro-
středků na úhradu základních potřeb, mohou požá-
dat Úřad práce ČR o některou z nepojistných soci-
álních dávek.  

Konkrétně o příspěvek nebo doplatek na bydlení. 
Ve vybraných situacích lze poskytnout také dávku 
mimořádné okamžité pomoci. S omezenou platnos-
tí je možné požádat o dávku „MOP - vyúčtování 
DPI“. V tomto případě je ale podmínkou, že žada-
tel už přešel od dodavatele poslední instance  
k jinému dodavateli, a to nejpozději do konce le-
tošního roku, a od DPI obdržel vyúčtování uhraze-
ných záloh. To předloží Úřadu práce ČR společně 
se žádostí, kterou je možné podat na kterémkoli 
kontaktním pracovišti ÚP ČR dle místa, kde klient 
skutečně žije.  

Více se dozvíte  na https://www.uradprace.cz/web/cz/
-/ministerstvo-prace-a-socialnich-veci-pripravilo-
pomoc-lidem-kteri-bojuji-s-rustem-cen-energii a  

Doporučený postup a další informace  

 Neprodleně požádejte o uzavření smluv na 
běžnou dodávku energií, tzn. přejděte z reži-
mu DPI do standardního režimu a požádejte 
DPI o vyúčtování reálné spotřeby. Jak na to, 
se dozvíte např. na webových strán-
kách Energetického regulačního úřadu. Na-
jdete zde nejčastější otázky a odpovědi.  

 Uzavíráte smluvní vztah. Pokud víte, že nej-
ste reálně schopni hradit měsíčně stanovenou 
částku, předneste novému dodavateli své 
možnosti. 

 Pokud už máte stanovené měsíční zálohy  
a ty převyšují vaše finanční možnosti, 
plaťte, co Vám váš rodinný rozpočet dovo-
lí. Dlužnou částku uhradíte v rámci vy-
účtovaného nedoplatku.  

 MOP není možné poskytnout na úhradu zá-
loh na plyn a elektřinu. Úřad práce ČR může 
přiznat na pokrytí zvýšených nákladů do-
mácnosti „MOP - vyúčtování DPI“. Tato 
speciální dávka je časově omezená. Je mož-
né o ni žádat jen po předložení vyúčtování 
od DPI.  

 O „klasickou“ MOP můžete požádat tehdy, 
pokud  nebudete mít objektivně dostatek  

https://www.uradprace.cz/web/cz/-/mimoradna-okamzita-pom-1
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/mimoradna-okamzita-pom-1
https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1
https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni1
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-zivobyti1
https://www.uradprace.cz/web/cz/call-centrum-up-cr
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/informace-pro-zakazniky-dodavatelu-energii--kteri-ukoncili-ukoncuji-cinnost--263945/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/informace-pro-zakazniky-dodavatelu-energii--kteri-ukoncili-ukoncuji-cinnost--263945/
https://www.eru.cz/cs/-/casto-kladene-otazky-e2-80-93-skoncil-vas-dodavatel-energie-
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