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Předsednictvo VOS

Vážené odborářky, vážení odboráři,
jak jsme již informovali v minulých číslech NOS, dne 19. 4. 2016

proběhlo první kolo vyjednávání o platech na rok 2017 s premiérem
Bohuslavem Sobotkou. Představitelé odborů v úvodu vyjádřili názor,
že je třeba revidovat celý systém odměňování ve veřejném sek-
toru. Přednesli požadavek na navýšení objemu prostředků na platy
v celém veřejném sektoru o 10 %, zrušení tabulky č. 1 nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, v platném znění, a požádali o samostatné jednání
k odměňování státních zaměstnanců dle zákona o státní službě včetně
možné novelizace tohoto zákona. Zároveň vyjádřili názor, že je
možné 10% zvýšení realizovat obdobně jako v minulém období, tj.
s účinností např. již od září tohoto roku, aby se dopad na státní
rozpočet rozložil v čase.

Druhé kolo vyjednávání se uskutečnilo dne 2. 5. 2016 za účasti
předsedů stran vládní koalice. Zástupci odborů v diskuzi opět požá-
dali o samostatné jednání k odměňování státních zaměstnanců dle zá-
kona o státní službě, poukázali na problémy v odměňování ve zdra-
votnictví a sociálních službách, ve školství a v kultuře. Poukázali na
to, že bezpečnostní sbory měly v roce 2015 nejmenší nárůst platů
v celém veřejném sektoru. Zároveň navrhli, aby vedle tabulky č. 1 NV
byly zrušeny též tabulky č. 2 a 3 a aby zvýšení objemu prostředků na
platy bylo rozloženo v čase, tj. aby první zvýšení bylo realizováno
s účinností již od 1. září 2016, a to např. o 6 %. Zdůraznili, že je vel-
mi důležité, jaké bude navýšení platů v rozpočtové sféře – to se vždy
odrazí na vyjednávání o zvyšování úrovně mezd v sektoru podnika-
telském.

Dne 22. 6. 2016 se na svém jednání vláda mimo jiné shodla na tom,
že zaměstnancům veřejného sektoru se zvýší objem platů o pět pro-
cent, tarify o čtyři procenta! Odbory požadovaly více, ale byl (a je)
to rozumný kompromis s tím, že během měsíce července dojde ke
třetímu kolu vyjednávání – odkdy toto navýšení bude realizováno - a
odbory na jednání přijdou s termínem 1. 9. 2016.

Dne 22. 7. 2016 proběhlo v Lidovém domě jednání předsedů ně-
kterých OS s Grémiem ČSSD. Jedním z projednávaných bodů byl též
požadavek odborů na zvýšení platů již od září 2016. Pan premiér
společně s ministryní Marksovou jasně deklarovali představitelům
odborů, že ministři ČSSD budou jednoznačně na vládě preferovat
přidání na platech již v tomto roce.

Dne 27. července 2016 vláda vyjádřila souhlas s návrhem premiéra
Bohuslava Sobotky, aby realizace navýšení platů byla od 1.
listopadu 2016. Je však na místě podotknout, že v této věci vláda

zatím nevydala žádné usnesení.
Dne 11. 8. 2016 se uskutečnilo jednání předsedů OS, které zastu-

pují příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů (NOSP, UBS,
OSH a OSSOO). Hlavním bodem jednání bylo navýšení platů, novela
služebního zákona příslušníků bezpečnostních sborů a zdanění
výluhových příspěvků. Přítomní zástupci odborových organizací se
shodli, že:
1. podporují dodatečný návrh změny zákona č. 361/2003 Sb., kterým
by bylo zajištěno proplácení náhrad za odsloužené svátky,
2. považují za úspěch odstranění „150“ neplacených přesčasových
hodin v návrhu změny zákona č. 361/2003 Sb., neboť těchto hodin
bylo opakovaně zneužíváno,
3. navrhují zařadit do novely zákona č. 361/2003 Sb. možnost uza-
vření kolektivní dohody vyššího stupně pro příslušníky bezpečnost-
ních sborů,
4. budou iniciovat setkání s ministrem vnitra Milanem Chovancem a
předsedou Vlády ČR Bohuslavem Sobotkou, na kterém chtějí prosa-
dit změnu způsobu navýšení objemu financí pro příslušníky a za-
městnance bezpečnostních sborů, a to ze současného návrhu 4 % + 1
% na celých 5 % do tarifních tabulek.
Bc. Pavel Bednář, v. r. JUDr. Rudolf Pospíšil, v. r. Ing. Břetislav Dvořák, v. r.
předseda 1. místopředseda 2. místopředseda

Vyjednávání o platech

Hosté ze Slovenska: Zleva předsedkyně SLOVES Mária Mayerová,
místopředsedkyně Alžbeta Broszová a předsedkyně Sekce sociální po-
jišťovny a služeb Anna Ištoková.

Ve čtvrtek 25. srpna se v Praze
konalo 12. zasedání předsednictva
VOS. Jeho první část patřila setkání
s vedením partnerského odborového
svazu SLOVES ze Slovenské repub-
liky. Předsedkyně SLOVES Mária
Mayerová ocenila oživení kontaktů
mezi našimi odborovými svazy, kte-
ré při zastupování zájmů svých
členů řeší podobné problémy. Také
na Slovensku je problémem nízká
cena práce, když odbory jedno-
značně požadují, aby mzdy zaměst-
nancům umožnily vést důstojný ži-

vot. Slovenská státní správa i samo-
správa prošla řadou reforem,
částečně nesmyslných, to mělo
dopad do zaměstnanosti, pracovních
podmínek i do odborových struktur.
Zákon o státní službě fungující od
roku 2001 bude mít už třetí podobu.
Sociální fond fungující ve státní
správě a vyjednávaný pro jednotlivé
roky může být v limitu 1,05 až 1,5 %
prostředků na mzdy, a tak je v pod-
statě používán jen na stravování.

Informační a poradenské centrum OSSOO
pro region východních Čech na nové adrese!

Eliščino nábřeží 375 (kongresové centrum Aldis)
500 02 Hradec Králové

spojení: Mgr. Věra Benešová
tel.: +420 495 052 339

mobil: +420 604 321 518

http://statorg.cmkos.cz/menu/nos.php
https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz


Síť mladých od-
borářů a odborá-
řek vznikla v pro-
sinci roku 2011.
Prvního setkání
se zúčastnilo ví-
ce než 30 mla-

dých lidí z 22 evropských zemí.
Hlavním cílem této sítě je zapojit
mladé zaměstnance veřejného
sektoru do evropských struktura
a výměna informací o aktuální
činnosti a situaci veřejného sek-
toru v Evropě. V rámci této sítě se
v posledních pěti letech usku-
tečnilo pravidelné roční setkání a
různé vzdělávací akce.

Jako členka výboru Mladých
odborářů OSSOO zastupuji náš
svaz v této síti od roku 2015.
Zatím jsem se zúčastnila jednoho
ročního setkání na podzim 2015
v Madridu a zapojila jsem se do
práce ve výboru mladých, kde se
snažím podporovat organizační
tým.

Aktuálně pracujeme na konk-
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Manifestační mítink ČMKOS
„Konec levné práce v ČR“

7. září 2016 v 11 hodin
Aréna Sparta, Praha 9 - Libeň

Síť mladých odborářů na evropské urovni
EPSU/ EPSU Youth Network

Předsednictvo VOS
Jmenuji se Šárka
Homfray a v prost-
ředí státní správy
se pohybuji od
roku 2007, kdy
jsem po promoci
na pražské práv-

nické fakultě nastoupila na Mi-
nisterstvo dopravy. V roce 2009
jsem tamtéž vstoupila do odborů,
o rok později jsem měla možnost
vykonávat funkci předsedkyně
tamní ZO. Bylo to nelehké obdo-
bí reforem a tupých škrtů, na na-
šem úřadě i velice častého stří-
dání ministrů a organizačních
změn. Odbory v tuto chvíli na mne
působily jako jediný subjekt, kte-
rý neviděl úředníky jako tu nej-
horší darmožroutskou spodinu,
kterou je potřeba především řezat,
řezat a řezat, ale naopak poukazo-
val na jejich náročnou práci a ne-
lehké podmínky, často ztěžované
i nekoncepčními a neodbornými
zásahy tehdejší vlády a jejich
členů. Byla jsem ráda, že se v té-
to situaci můžu angažovat na
svém úřadě, zároveň mi ale chy-
bělo více komunikace a podpory
třeba od jiných předsedů ZO,
nebylo také jednoduché zvládat
všechny formální a organizační
aspekty s touto agendou spojené.

V této době jsme s několika
dalšími kolegy založili platformu
Mladých odborářů OSSOO, ve
které působím doteď, druhým
rokem jako koordinátorka výboru
platformy. Jedním z hlavních cílů
bylo právě propojit mladé napříč
svazem, setkávat se, komuniko-
vat, vyměňovat si zkušenosti, a to
efektivněji a pružněji než jen na
občasných setkáních vyšších
odborových orgánů.

V roce 2013 se nám narodil
první syn, o dva roky později
druhý, a mě tak nastala nová ži-

votní etapa, ne-
spojená již tolik
s prací, ovšem
o nic méně ná-
ročná. I v této své další roli jsem
ale zůstala věrná odborové práci.
Díky platformě mladých mám
totiž možnost věnovat se i jiným,
řekla bych i veselejším a zábav-
nějším stránkám odborů, než je
jen náročné vyjednávání se stále
se měnícím vedením úřadu. Může-
me se podílet např. na připomín-
kování projednávané legislativy,
na propagaci svazu na Facebooku,
na setkáních a diskuzích se zají-
mavými hosty, i na lecčems jiném,
v podstatě na čemkoli co nás na-
padne. Máme přístup i k různým
možnostem vzdělávání a výměně
zkušeností a odborných informací.
Ráda poznávám nové lidi a díky
odborům a naší paltformě jsem se
setkala s řadou obdobně smýšle-
jících mladých odborářů, s některý-
mi jsme se stali přáteli, vídáme se
s dětmi, na obědě nebo i u piva.

V několika posledních vydá-
ních NOSu jsme se Vám já a mí
kolegové představili, abychom
Vám dali možnost seznámit se
s různými lidmi, kteří v platformě
působí. Jsme z různých úřadů,
měst i profesí, jak to odpovídá
členské základně našeho svazu –
žádná šedá úřednická masa. Bu-
deme moc rádi, když se k nám
připojí další mladí aktivní odbo-
ráři, kteří budou mít chuť s námi
dělat odbory trochu jinak, než jak
to znají třeba ze základních orga-
nizací. V tomto čísle NOSu na-
jdete dotazník, který jsme za tím-
to účelem připravili, a opravdu
oceníme, když si uděláte chvilku,
vyplníte jej a dáte nám o sobě
vědět. Zatím se tedy budu těšit, že
se brzy poznáme osobně!

Šárka

Píše vám Šárka Homfray

rétním programu a způsobu fungo-
vání této sítě. Největší výzvou
v posledních letech byla častá
fluktuace členů a členek této sítě a
organizace činnosti. Kvůli tomu
jsme se rozhodli vytvořit organi-
zační tým a domluvit virtuální
schůzky s jinými mládežnickými
organizacemi, abychom optima-
lizovali práci v síti a definovali
hlavní cíle naši práce. Od té doby
jsme měli schůzky s prezidentem
komise mladých Evropské odbo-
rové konfederace (ETUC Youth
Committee) Tomem Vrijensem,
Mariou Tsirantonaki z oddělení
rovnosti Mezinárodní odborové
konfederace (ITUC). Kromě toho
se náš předseda Michael Schuh
oficiálně sešel s eurokomisařkou
pro zaměstnanost a sociální věci
Marianne Thyssenovou.

Nejdůležitějšími tématy naší
práce v budoucnosti budou neza-
městnanost mladých lidí a tvorba
pracovních míst pro mladé lidi
obecně.

Leonie Liemich,
výbor

Mladých odborářů OSSOO

Těžkou pozici má SLOVES v kolek-
tivním jednání o platech, když na
rozdíl od učitelů úředníci nejsou
ochotni eventuálně podpořit vyjed-
návání stávkou. Problémem je
odborová organizovanost mladých
zaměstnanců. Slovenské odborářky
odpověděly na podrobnější dotazy
členů PVOS vztahující se k různým
oblastem odborové činnosti i re-
zortům veřejné správy.

Pracovní část jednání předsed-
nictva zahájil předseda OSSOO Bc.
Pavel Bednáž informací o činnosti
během posledních dvou měsíců. 12.
července se předseda OSSOO a
předseda Sekce úřady práce OSSOO
Mgr. Jan Dudek sešli s ministryní
práce a sociálních věcí Mgr.
Michaelou Marksovou a jednali s ní
o navýšení platů ve veřejných služ-
bách a správě, odměňování pracov-
níků na přepážkách územních pra-
covišť státní správy, o zvyšující se
agresivitě klientů vůči úředníkům na
územních pracovištích ÚP ČR a
ČSSZ a o problematice zákona o stát-
ní službě v praxi. Tentýž den předse-
da OS společně s předsedou
ČMKOS Josefem Sředulou jednali
s generální ředitelkou Úřadu práce
ČR PhDr. Kateřinou Sadílkovou o spo-
lupráci odborů a vedení úřadu. 13. 7.
předseda OS a místopředseda Sekce
veřejné správy OSSOO Mgr. Karel
Mach seznámili předsedu výboru
pro bezpečnost PS PČR poslance
Ing. Romana Váňu s názorem naše-
ho OS na novelu zákona o obecní
policii, když odboráři mají zájem

především odstranit opakované
zkoušky k získání osvědčení strážní-
ka. Během léta se vedení odboro-
vého svazu sešlo k problematice
navázání spolupráce ohledně pra-
covních podmínek zaměstnanců
územních samosprávných celků
s představiteli Sdružení tajemníků
městských a obecních úřadů, Svazu
měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR.
28. 7. předseda našeho OS a předse-
da ČMKOS jednali s předsedkyní
ČSÚ prof. Ing. Ivou Ritschelovou,
CSc. mj. o platových podmínkách
zaměstnanců a kolektivním vyjed-
návání.

1. místopředseda OS JUDr. Ru-
dolf Pospíšil seznámil předsednictvo
se stanoviskem MPSV, které potvr-
zuje dosavadní názor odborů na
ustanovení vyšší kolektivní dohody
ve státní správě jako na minima,
která lze navýšit v kolektivních do-
hodách na nižším stupni. Dále
připomněl konání školení k pracov-
něprávní problematice, kolektivní-
mu vyjednávání a zákonu o státní
službě, která proběhnou během
podzimu.

V diskusi k stavu členské základ-
ny bylo řečeno, že počet členů třetím
rokem stagnuje a nedochází k výz-
namnějšímu poklesu a že důležité je
navyšování počtu základních organi-
zací, kterým může dojít k plošnému
rozšíření vlivu odborů.

PVOS schválilo harmonogram
přípravy rozpočtu OSSOO na rok
2017, když první jednání rozpočtové
komise se konalo 12. července.

-dě-
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§ ODPOVÍDÁME §

Dotaz: Správce nereaguje na urgenci
na snížení neúměrně vysokých záloh,
které vedou každý rok k desetitisí-
covým přeplatkům. Nepomohl do-
poručený dopis a výbor společenství tuto situaci ig-
noruje, možná je důvodem osobní propojení výbor
– správce. Mohu si sám snížit zálohy? Pokud ano,

do jaké procentní výše vůči přeplatku z loňského roku (navíc ještě
nevráceného!).
Odpověď: Doporučuji úpravu záloh projednat na shromáždění
společenství vlastníků jednotek a přijmout k tomu usnesení. Pokud by
tento postup nevedl k nápravě, musel by o věci na návrh vlastníka
nebo vlastníků jednotek rozhodnout soud. V poradnách Sdružení ná-
jemníků ČR si může člen odborového svazu bezplatně konzultovat
podrobný postup jak na shromáždění společenství, tak případně i
návrh k soudu. Jednostranné snížení záloh může představovat riziko
posouzení jako dluhu a nemohu takový postup doporučit.
Dotaz: Jsme původně dům stavěný svépomocným družstvem,
posléze byty byly převedeny do vlastnictví, ale družstvo dál vlast-
ní nějaké byty a současně je správcem domu. Vedení družstva
několik let oddaluje vytvoření společenství vlastníků. V domě jsou
většinou všichni k této situaci laxní. Někteří bychom situaci chtěli
změnit, jak máme postupovat?
Odpověď: Postup vzniku společenství vlastníků jednotek upravuje
nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Společenství vlastníků se založí schválením stanov. Ztratí-li správce
(svépomocné bytové družstvo) většinu hlasů, podá nejpozději do 60
dnů jako statutární orgán společenství vlastníků návrh na zápis
společenství vlastníků do veřejného rejstříku a nejpozději do de-
vadesáti dnů svolá shromáždění. Neučiní-li to, může tak učinit
kterýkoli vlastník jednotky.

Ing. Milan Taraba
předseda Sdružení nájemníků ČR

Dotaz: Mám těžce nemocnou matku a potřebuji na nějakou dobu
(cca jeden rok) výrazně zkrátit pracovní úvazek nebo mít nepla-
cené volno. Musí mi zaměstnavatel vyhovět, čím bych měla
doložit potřebnost péče o matku, mám právo se vrátit na původ-
ní pracovní místo?
Odpověď: Vážená kolegyně,
z vašeho dotazu není jasný stu-
peň závislosti vaší maminky na
vaší pomoci. Zákon podle roz-
sahu potřebné pomoci a věku ža-
datele stanovuje stupeň závis-
losti, který je spojen s finančním
příspěvkem. Dělí závislost na
pomoci druhých do čtyř stup-
ňů: lehká závislost (I. stupeň),
středně těžká závislost (II. stu-
peň), těžká závislost (III. stu-
peň) a úplná závislost (IV. stu-
peň). Rozlišení u jednotlivých
stupňů závislosti je dáno poč-
tem základních úkonů z deseti
stanovených, které dotyčná oso-
ba nemůže zvládnout. Při posu-
zování stupně závislosti osoby
na pomoci se hodnotí schopnost
zvládat tyto základní životní
potřeby: mobilita, orientace,
komunikace, stravování, obléká-
ní a obouvání, tělesná hygiena,
výkon fyziologické potřeby, pé-
če o zdraví, osobní aktivity a pé-
če o domácnost. Např. u střed-
ně těžké závislosti se jedná o ne-
schopnost zvládnout alespoň 5
z těchto výše uvedených úkonů.
Bližší vymezení schopností
zvládat základní životní potřeby
a způsob jejich hodnocení je
uveřejněno v příloze č. 1 k vy-
hlášce č. 505/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách
č. 108/2006 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů.

Stupeň závislosti posuzuje
okresní (Pražská) správa so-
ciálního zabezpečení (O(P)SSZ).
Vychází přitom ze zdravotního
stavu osoby, který je doložen ná-
lezem vydaným poskytovatelem
zdravotních služeb, z výsledku
sociálního šetření a zjištění indi-
viduálních potřeb posuzované
osoby, případně z dalších še-
tření.

I když chápu, že to není váš
prioritní zájem, asi nejrychleji
dosáhnete určení stupně závis-
losti vaší maminky na vás,
jestliže požádáte jménem ma-
minky úřad práce podle by-
dliště o přiznání finančního
příspěvku. Ten je pak stanoven
měsíčně jako pravidelná opaku-
jící se dávka a je vyplácen úřa-
dem práce, který ve věci kladně
rozhodl. Rozhodnutí úřadu
práce vychází ze stanoviska

O(P)SSZ. Finanční příspěvek je
určen na úhradu za pomoc,
kterou poskytne rodinný pří-
slušník, osoba blízká, jiná osoba
nebo poskytovatel sociálních
služeb. Ve smyslu § 11 zákona
108/2006 Sb. je u osob nad 18
let stanoven ve výši 880,- Kč v I.
stupni, 4400 Kč,- ve II. stupni,
8800 Kč ve III. stupni a 13 200
Kč, jde-li o stupeň IV.

Na vymezení schopností zvlá-
dat základní životní potřeby pak
navazuje zákoník práce č.
262/2006 Sb., ve svém para-
grafu 241 odst. 2 když stanoví:
„Požádá-li zaměstnanec, který
prokáže, že převážně sám dlou-
hodobě pečuje o osobu, která se
podle zvláštního právního před-
pisu považuje za osobu závislou
na pomoci jiné fyzické osoby ve
stupni II (středně těžká závis-
lost), ve stupni III (těžká závis-
lost) nebo stupni IV (úplná
závislost) o kratší pracovní
dobu nebo o jinou vhodnou
úpravu stanovené týdenní pra-
covní doby, je zaměstnavatel
povinen žádosti vyhovět, ne-
brání-li tomu vážné provozní
důvody“.

Smyslem této právní úpravy
je snaha umožnit tímto usta-
novením dotčeným zaměst-
nancům vykonávat práci v za-
městnaneckém poměru i s ohle-
dem na jejich omluvitelné jiné
osobní a rodinné povinnosti.
Proto se posuzování možnosti
zaměstnavatele umožnit vhod-
nou úpravu pracovní doby po-
suzuje vždy zejména s ohledem
na zájmy zaměstnanců cito-
vaných v § 241 odst. 2 zák.
práce.

Judikatura se ustálila v ná-
zoru, že pouze v případě, že by
byl znemožněn, narušen nebo
vážně ohrožen řádný provoz za-
městnavatele, lze dovodit, že
k vyhovění žádosti o kratší pra-
covní dobu brání zaměstnavateli
vážné provozní důvody. Z výše
uvedeného lze dovodit, že
pouhý názor zaměstnavatele, že
by mu vyhovění vaší žádosti
způsobilo vážné provozní prob-
lémy, sám o sobě k zamítnutí žá-
dosti nestačí. Ne jakékoli pro-
vozní problémy (které by mohly
vzniknout, kdyby bylo žádosti
o zkrácenou pracovní dobu vy-
hověno) jsou důvodem pro ode-
pření takové žádosti. Musí se
totiž jednat o vážné provozní
důvody. Jestliže tedy naplníte
požadavek současného zákoníku

práce § 241, vzniká zaměstna-
vateli ze zákona povinnost vám
vyhovět.

To ovšem nevylučuje, že vám
zaměstnavatel vyjde s úpravou
pracovní doby vstříc již na zá-
kladě vašeho vysvětlení a žá-
dosti o ni.

Pokud budete zvažovat žádost
o neplacené volno, musíte vy-
cházet z toho, že na něj nemá
zaměstnanec automatický
nárok. Záleží pouze na zaměst-
navateli, zda neplacené volno
zaměstnanci poskytne. Rovněž
váš dotaz na nárok vrátit se po
skončení neplaceného volna na
vaše původní pracovní místo
může zodpovědět pouze zaměst-
navatel, a to po nastalé situaci.
Může se stát, že vaše pracovní
místo pro vás nemohl rok držet.
V každém případě však budete
mít právo, abyste byla nadále za-
městnána dle vaší platné pra-
covní smlouvy. Po dobu čer-
pání neplaceného volna lze s vá-
mi skončit pracovní poměr do-
hodou nebo výpovědí. Mohlo by
to však být provedeno pouze
z taxativně vymezených dů-
vodů uvedených v zákoníku
práce. Ze stejných důvodů však
může dojít ke skončení pracov-
ního poměru i v případě které-

hokoliv zaměstnance a to bez
ohledu na to, zda neplacené pra-
covní volno čerpá nebo ne.
Shrnuto:
- pokud splňuje zaměstnanec

kritéria § 241 odst. 2, má na
kratší nebo jinou úpravu pra-
covní dobu právní nárok,

- tohoto nároku se lze domáhat
soudně,

- důkazní břemeno, že zaměst-
navatel nemůže zaměstnanci
vyhovět pro vážné provozní
důvody, musí zaměstnavatel
u soudu prokázat,

- při posuzování těchto vážných
provozních podmínek soud
zkoumá, zda problém nelze
řešit mimo jiné i systémově -
organizačně a personálně spo-
luprací ostatních spoluzaměst-
nanců, případně přijetím dal-
šího zaměstnance na zkrácený
pracovní úvazek nebo na do-
hodu o pracovní činnosti,

- na neplacené volno není
právní nárok,

- po jeho skončení není nárok
na původní pracovní místo,

- zaměstnanec musí být zaměst-
nán podle pracovní smlouvy,

- i v době neplaceného volna lze
ze zákonných důvodů dát za-
městnanci výpověď.

JUDr. Pavel Sirůček





Šanci změnit svou stávající 
zdravotní pojišťovnu mají občané 
ČR do konce září. Jak na to?

Přechod k jiné 
zdravotní 
pojišťovně
Novela zákona o veřej-
ném zdravotním pojiš-

tění povoluje dva přestupní termíny 
v roce. První termín k registraci je 
možný od 1. ledna do 31. března, 
kdy se klientem nově zvolené pojiš-
ťovny stanete od 1. července stá-
vajícího roku. Druhý termín je právě 
v těchto dnech aktuální, podáte-li 
platnou přihlášku od 1. července do 
konce září, klientem nové zdravotní 
pojišťovny se stanete od 1. ledna 
následujícího roku.

S rozvojem technologií k registraci 
již není nutná návštěva kamenné 
pobočky, vše je možné provést 
i online. Zdravotní pojišťovna 
ministerstva vnitra České republiky 
navíc zájemcům nově nabízí 
podepsání přihlášky skrze chytrý 
mobilní telefon. „Na 
telefonu je třeba mít 
nainstalovanou aktuální 
verzi internetového 
prohlížeče a mít aktivní 
připojení na internet. 
K podpisu poté slouží dotykový 
displej telefonu. Vše ostatní je 
jednoduché, aplikace zájemce 
přesně navede a celý proces 
je hotov za pár minut. Pokud 
zájemci o přestup chytrý telefon 
nevlastní, je možné na webových 
stránkách vyplnit přihlášku 
v PDF či se zastavit na kterékoli 
pobočce ZP MV ČR, kde vám 
rádi s registrací pomohou.“, 
uvádí generální ředitel největší 
zaměstnanecké pojišťovny 
v ČR DAVID KOSTKA. 

Důvody pro přestup
Měnit zdravotní pojišťovnu jen na 
základě poutavé náborové akce, je 
krátkozraké a nepříliš rozumné řešení. 
Změně pojišťovny, jež za vás bude 
odvádět ze zákona povinné zdravotní 
pojištění, by měla předcházet zralá 
úvaha. Častou chybou je pouho-
pouhé sledování výše příspěvků pro 
pojištěnce. Hledět by se mělo totiž 
především na stabilitu a tradici na 
českém trhu, od čehož se odvíjí další 
náležitosti jako spolupráce s lékaři 
a zdravotnickými zařízeními po celé 
České republice a hlavně jistota plně-
ní závazků. 

Volbu pojišťovny není v žádném 
případě vhodné uspěchat. Navíc se 
ukazuje, že nemalé procento lidí si 
například ani není vědoma toho, jaké 
bonusy od pojišťovny může obdržet. 
Kromě zmíněných fi nančních příspěv-
ků, jsou to i preventivní programy, 
které mohou leckdy pomoci
ke zdraví. 

V letošním roce ZP 211 opět zahájila 
preventivní onkologický program. 
Vybraní zájemci mohou zdarma 
podstoupit komplexní onkologické 
vyšetření ve špičkovém Masarykově 
onkologickém ústavu v Brně. Krom 
toho Zdravotní pojišťovna minister-
stva vnitra ČR pravidelně rozesílá 
i výzvy klientům na preventivní vyšet-
ření karcinomu tlustého střeva či na 
mamografi cké vyšetření prsu.

Sympatie si Zdravotní 
pojišťovna minister-
stva vnitra České 
republiky, oceněná 
titulem „Nejlepší 
zdravotní pojišťov-

na roku 2015“, získává i svým roz-
sáhlým projektem Zdraví jako vášeň, 
který pravidelně organizuje akce na 
podporu zdravého životního stylu. 
Příkladem je program „Změním se“ 
vedený předním českým výživovým 
poradcem PETREM HAVLÍČKEM.

Přestože stále platí pravidlo, že je možné změnit zdravotní pojišťovnu pouze jednou ročně, přestupní 
termíny jsou během roku dva. Ti, kteří o změně přemýšlí, mají aktuálně šanci podat platnou 
přihlášku do konce září, u nové zdravotní pojišťovny budou poté zaregistrováni od 1. ledna nového 
kalendářního roku. 

září
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PROGRAM PREVENCE

DOSPĚLÍ201

Podrobnosti o programech prevence 
a podmínky čerpání příspěvků: 
www.vozp.cz/prevence 
Elektronická přihláška: www.vozp.cz/prihlaska

POZOR, NOVINKA: Moje volba
Vyberte si jednu z následujících položek a my Vám na ni přispějeme 400 Kč

 ▪ odvykací kúra proti kouření
 ▪ vyšetření kožních znamének
 ▪ instruktáž dentální hygieny
 ▪ doplňky stravy pro celiaky nebo diabetiky
 ▪ solná jeskyně
 ▪ polárium

150 Kč na vyšetření k prevenci rakoviny střeva
250 Kč na plavání
250 Kč na léčebný tělocvik a regeneraci
800 Kč na vyšetření k prevenci rakoviny prsu

1 500 Kč na psychologické vyšetření profesionálních řidičů

U VoZP VÁM PROPLATÍME:

www.vozp.cz

PĚT RAD, JAK ČERPAT PŘÍSPĚVKY Z PROGRAMŮ PREVENCE:

1.SCHOVEJTE SI DOKLAD
Na plavání, ve fitcentru, v ordinaci, v obchodě, ve škole… Kdekoli zaplatíte za sebe 
či své dítě zboží či službu, které budete později chtít od své pojišťovny proplatit, 
vyžádejte si a uschovejte originál dokladu o úhradě. Budete jej posléze přikládat 
k žádosti.

2. POZOR NA LHŮTY
Požádat o kterýkoli příspěvek z programů prevence je potřeba do 90 kalendářních 
dnů od data uvedeného na dokladu o úhradě, nejpozději však do 31. 12. 2016. U 
produktů s více daňovými doklady je rozhodující datum na tom posledním.

3. BEZ ŽÁDOSTI TO NEJDE
K vyplacení kteréhokoli příspěvku musíte nejprve vyplnit a podepsat žádost na 
příslušném formuláři. U některých příspěvků pak ještě přiložit další formulář s 
potvrzením (např. o školním ozdravném pobytu). Odkazy na ty správné formuláře 
najdete pod jednotlivými příspěvky na adrese www.vozp.cz/prevence. K žádosti 
je potřeba přiložit i další doklady (zejména doklad o úhradě). To vše buď osobně 

předejte na kterémkoli kontaktním místě VoZP ČR, nebo zašlete poštou (obyčejně 
nebo doporučeně). 

4. NANEJVÝŠ TŘI PŘÍSPĚVKY V JEDNOM ROCE
Každý pojištěnec může v jednom roce požádat nanejvýš     o tři produkty ze 
všech programů prevence. Některé příspěvky (např. na školní ozdravný pobyt, 
rovnátka či vyšetření prsu) jsou omezeny jinak: podrobnosti na adrese www.
vozp.cz/prevence.

5. VYBERTE SI: NA ÚČET, NEBO SLOŽENKOU
Příspěvky si můžete nechat zaslat buď rovnou na svůj účet, jehož číslo uvede-
te v žádosti do příslušných kolonek, nebo složenkou na adresu, kterou uvedete 
tamtéž.

VoZP ČR si vyhrazuje právo měnit náplň programů či ukončit poskytování příspěv-
ků po vyčerpání finančního limitu pro rok 2016. 




