
  

 

 

PAPRSEK 
Otázka  
Zaplatil jsem v blokovém řízení pokutu za přestu-
pek a bylo mi řečeno, že případ je tím ukončen. 
Přesto chce po mně zdravotní pojišťovna uhrazení 
nákladů léčení. Proč?  

Odpověď 
S touto otázkou se setkáváme poměrně často. 
V uvedeném případě, jde-li o přestupek a s tím souvise-
jící náklady na léčení, se zřejmě jedná o přestupek proti 
občanskému soužití podle ustanovení § 49 odst. 1, 
písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
(„Přestupku se dopustí ten, kdo ... jinému ublíží na 
zdraví“). Přestupek byl správním orgánem uzavřen tím, 
že vám uložil blokovou pokutu. Zaplacením blokové 
pokuty skutečně došlo k uzavření správního řízení, pro-
tože proti uložení blokové pokuty se nelze odvolat. 

Je ovšem třeba rozlišovat samotné projednávání zavině-
ného protiprávního jednání ve správním řízení od 
náhrady škody podle ustanovení § 55 zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, tedy 
náhrady nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou 
na zdravotní péči, kterou poskytlo zdravotnické zařízení 
pojištěnci poškozenému na zdraví. 

Správní orgán vás shledal vinným ze spáchání pře-
stupku a jako sankci uložil blokovou pokutu, tedy 
došlo k potrestání za to, že jste někomu způsobil újmu 
na zdraví. Po uzavření protiprávního jednání 
u správního orgánu ještě zbývá dořešit vzniklou ško-
du, resp. majetkovou újmu zdravotní pojišťovně za 
to, že musela vynaložit náklady na zdravotní péči  
o pojištěnce, který byl ošetřován ve zdravotnickém zaří-
zení po vašem napadení apod. 

Z ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění, vyplývá, že příslušná 
zdravotní pojišťovna má vůči třetí osobě právo na 
náhradu těch nákladů na hrazené služby, které vy-
naložila v důsledku zaviněného protiprávního jedná-
ní této třetí osoby vůči pojištěnci. Z tohoto důvodu po 
vás zdravotní pojišťovna požaduje úhradu vzniklé ško-
dy zcela oprávněně. 

Mgr. Oldřich Tichý 
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí 
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Daně 2017: s jakými změnami počítat a co se 
ještě neschválilo? 
Letošek už je skoro u konce a v Senátu a Sněmovně jsou 

stále neschválené změny daní, které měly 
začít platit příští rok. Co bude platit od led-
na a co se nestihne? 
22. 12. 2016 0:00 Gabriela Hájková 

Zákonodárci svým poplatníkům solidně 
motají hlavu. Minimálně to platí pro období konce roku 
v souvislosti s řadou daňových novinek. Většina z nich je 
totiž ještě ve schvalovacím procesu. Některé mají na účin-
nost od 1. ledna ještě šanci, jiné už moc ne. 

Daňová uznatelnost u penzijka a životního pojištění 
S jistotou můžete od ledna počítat s tím, že dojde ke změ-
nám v oblasti nezdanitelných částí základu daně 
v souvislosti s placením příspěvků do třetího pilí-
ře (penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření)  
a životního pojištění a také u zaměstnaneckých benefitů 
osvobozených od daně(sněmovní tisk 494, přesněji je-
ho pozměňovací návrh). 

Druhá jmenovaná novinka zvýší limit pro osvobození od 
daně z příjmů fyzických osob podle § 6 odst. 9 písm. 
p) u příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění, do-
plňkové penzijní spoření (dále jen penzijní spoření) a sou-
kromé životní pojištění z 30 000 Kč na 50 000 Kč. Pokud 
vám tedy firma přispívá na jeden ze zmíněných produktů, 
bude pro vás tento příjem nově osvobozený až do 
50 000 Kč ročně. Pokud by příspěvky přesáhly tuto hranici, 
bude vám tato částka započtena do hrubé mzdy a vy z ní 
odvedete daň i pojistné. 

Dále se u tohoto penzijního spoření a životního pojištění 
zvýší nezdanitelná část základu daně dle § 15 odst. 
5 zákona o daních z příjmů ze 12 000 Kč na 24 000 Kč. 
Limit se bude poměrně snižovat podle počtu měsíců trvání 
smlouvy v daném roce. 

Zároveň dojde ke změně výpočtu částky, kterou si můžete 
odečíst od základu daně (§ 15 odst. 5 písm. a) a c)) 
v případě penzijního spoření. Dosud platilo, že se výše za-
placených příspěvků snížila o 12 000 Kč za celý rok. Nově 
se toto snížení uplatní za každý jednotlivý měsíc zvlášť  
a bude možné odečíst jen části měsíčních příspěvků, které 
v jednotlivých měsících přesáhly maximální výši příspěv-
ku, od kterého vzniká nárok na maximální státní příspěvek. 
Tzn. o měsíční příspěvek menší 1000 Kč si základ snížit 
nesmíte, ale nově si odečtete v plné výši mimořádné pří-
spěvky, které budete vkládat narychlo před koncem roku. 

Pokud si např. spoříte měsíčně pětistovku, získáte za 
rok státní příspěvek 1560 Kč. Když v prosinci vložíte 
mimořádnou splátku dalších 5000 Kč – celkově za pro-
sinec tedy 5500 Kč – nyní na část úložky ve výši 
4500 Kč nezískáte státní příspěvek ani možnost daňové-
ho odpočtu. Nová pravidla vám umožní odečíst od zá-
kladu daně celý měsíční vklad snížený o 1000 Kč. 

Abyste maximalizovali výhody, budete moci spořit měsíč-
ně 3000 Kč (ročně 36 000 Kč). Po odečtení 12 000 Kč si 
můžete od základu daně odečíst 24 000 Kč. 
Zpětné vyplacení příspěvků ze druhého pilíře by mělo být 
pro účastníky důchodového spoření osvobozeno od daně 
z příjmů (§ 4 odst. 1 písm. l) bod 3 zákona o daních 
z příjmů). 

Znovu osvobozené výsluhy 
Další novelu zákona o daních z příjmů (sněmovní tisk 
866) už 19. prosince stihl podepsat prezident, takže nabude 
účinnosti od 1. ledna 2017. Návrh počítá se znovuzavede-
ním osvobození výsluh od daně. Změna se konkrétně týká: 

 výsluhového příspěvku, 

 odbytného, 

 příspěvku na bydlení vojáků z povolání, 

 výsluhového příspěvku příslušníků bezpečnost-
ních sborů. 

V současnosti se tyto výsluhy při výplatě zdaňují 15 %. 
Darování krve a kostní dřeně 
Účinnosti naopak pravděpodobně nenabude novela 
s číslem sněmovního tisku 848, která je zatím ve Sně-
movně v prvním čtení. 

Navrhuje, aby bylo možné si za jeden odběr krve nebo 
jejích složek odečíst od daňového základu nově 3000 Kč 
místo dosavadních 2000 Kč. Dále pak za vstup do České-
ho národního registru dárců kostní dřeně nebo do České-
ho registru dárců krvetvorných buněk plánuje jednorázo-
vý nárok (jednou za život poplatníka) na odpočet ve výši 
8000 Kč od základu daně. 

Velký daňový balíček 
Největší novela zákona o daních z příjmů 
s číslem sněmovního tisku 873 se do konce roku schválit 
nestihne, takže nabude účinnosti až během příštího roku. 
Stejně jako minulý rok se ale dá počítat s tím, že část 
změn bude platit zpětně od počátku roku. 

Vyšší sleva na dítě 
Například vyšší daňové zvýhodnění na druhé dítě 
o 200 Kč měsíčně a na třetí a další dítě o 300 Kč měsíč-
ně.  

Daňová sleva opět vzroste. 
Přísnější pravidla pro vznik nároku na daňový bonus 
Novela plánuje kvůli zneužívání také zúžit výčet příjmů, 
které zakládají nárok na vznik daňového bonusu. Nárok 
na roční daňový bonus získáte, pokud vaše příjmy dosa-
hují nejméně šestinásobku minimální mzdy (maximální 
výše ročního bonusu zůstává stejná, 60 300 Kč). Nově do 
těchto příjmů nebude možné zahrnout kapitálové příjmy 
a příjmy z pronájmu majetku. Nárok na bonus se bude 
řídit jen příjmy ze zaměstnání a podnikání. 

Sleva na dítě a vyživovanou manželku i pro OSVČ 
s paušálem 
Do novely se v rámci pozměňovacích návrhů dostala 
také možnost uplatnit slevu na dítě a vyživovanou man-
želku i pro OSVČ uplatňující výdajový paušál (přesněji 
i za situace, kdy daňový základ z podnikání či pronájmu 
přesahuje 50 % celkového daňového základu). Výměnou 
za to se ale má využití paušálů dál omezit. Podrobněji 
jsme o novince informovali v článku  

Změna rozhodného okamžiku pro uplatnění slevy pro 
ZTP/P a invalidy 
Rozhodný okamžik vzniku nároku na slevu pro držitele 
ZTP/P či poplatníka po přiznání invalidity by se měl 
změnit. Nově nevznikne nárok na slevu až v okamžiku 
vydání průkazu ZTP/P nebo pobírání invalidity, ale už 
v momentě jejich přiznání. To samé pravidlo bude platit 
i v případě slevy na vyživovanou manželku ZTP/P a sle-
vy na dítě ZTP/P. 

Sleva za faktické umístění dítěte 
Novela by měla změnit i definici slevy za umístění dítěte. 
V současnosti lze zákon vykládat tak, že se sleva uplat-
ňuje v období, kdy bylo školkovné uhrazeno (cashový 
přístup), nebo že se sleva uplatňuje v období, za kterého 
bylo školkovné uhrazeno (akruální přístup). Nově by se 
sleva uplatňovala pouze podle akruálního principu. 

Nová daňová sleva na evidenci tržeb 
Novinkou je i sleva na evidenci tržeb, kterou může uplat-
nit poplatník ve zdaňovacím období, kdy poprvé začal  

http://www.mesec.cz/autori/gabriela-hajkova/
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=494&o=7
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=494&ct1=2
http://www.mesec.cz/zakony/zakon-o-danich-z-prijmu/zneni-20170101/uplne/#p6
http://www.mesec.cz/zakony/zakon-o-danich-z-prijmu/zneni-20170101/uplne/#p6
http://www.mesec.cz/zakony/zakon-o-danich-z-prijmu/zneni-20170101/uplne/#p15
http://www.mesec.cz/zakony/zakon-o-danich-z-prijmu/zneni-20170101/uplne/#p15
http://www.mesec.cz/zakony/zakon-o-danich-z-prijmu/zneni-20170101/uplne/#p15
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=866
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=866
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=848
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=873
http://www.mesec.cz/clanky/rodiny-s-vice-detmi-si-polepsi-danova-sleva-opet-vzroste/
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dovolit splácet. Vždy myslím i na zadní vrátka v podobě 
finanční rezervy na horší časy (měla by být alespoň na šest 
měsíců). 

4. Nedůvěřuji každému 
Pozorně si prověřím subjekt, který mi úvěr nabízí. Vždy 
myslím na to, že půjčky může poskytovat v podstatě kdoko-
liv. Společnosti, které si žadatele neprověřují, si obvykle 
kompenzují riziko výší úroků nebo jinými sankcemi. Důvě-
řuji, ale opatrně prověřuji. 

5. Nejsem unáhlený 
Neberu automaticky první nabídku půjčky, kterou dostanu. 
Pečlivě zvážím, který typ úvěru je pro mé potřeby nejvhod-
nější, nechvátám s výběrem a porovnávám různé podmínky. 
Akce končí zrovna zítra? Nebojte, i pozítří bude další příle-
žitost. 

6. Neporovnávám pouze úroky 
Vždy si zjistím, kolik mě bude úvěr reálně stát včetně všech 
poplatků za správu úvěru, uzavření smlouvy a dalších. Ne-
porovnávám úrokové sazby, ale roční procentní sazby ná-
kladů (RPSN) a celkový objem peněz, který zaplatím. 

7. Nepodepisuji neznámé 
Vždy se podrobně seznámím se smlouvou a úvěrovými pod-
mínkami včetně případných sankcí a pokut. Nepodepisuji 
nic, čemu jednoznačně nerozumím. V případě potřeby se 
poradím s odborníky nebo alespoň zkušenějšími lidmi ze 
svého okolí. 

8. Nemyslím jen na přítomnost 
Své závazky splácím řádně a včas a tím si buduji pozitivní 
úvěrovou historii kdykoliv do budoucna. Snáze a levněji si 
tak mohu případně příště půjčit znovu. V případě potřeby se 
pojistím pro situaci neschopnosti splácet v budoucnu, ale až 
poté, co si přečtu pojistné podmínky a ujistím se, že mi po-
jišťovna vůbec něco vyplatí. 
9. Nepůjčuji si na splácení půjčky 

Pokud přes veškerá opatření nastane situace, kdy nejsem 
schopný úvěr splácet, nepůjčuji si další peníze na vyrovnání 
dluhu. Snažím se domluvit řešení přímo s věřitelem. 

10. Nevěřím na zázraky 
Pokud jsem u seriozní bankovní či jiné finanční instituce se 
žádostí o úvěr odmítnut, zamyslím se znovu nad svou eko-
nomickou situací dříve, než budu jinde žádat o dražší úvěr. 
Pamatuji na to, že tím nechrání jen sebe, ale i mne. 
Zdroj: http://www.mesec.cz/clanky/desatero-odpovedneho-
zadluzovani/ 

Ochrana zaměstnanců v exekuci se v roce 
2017 sníží 

Nezabavitelné minimum se každoroč-
ně zvyšuje. Obvykle. V roce 2017 však 
dochází k jeho snížení. Pokud na vás 
uvalí několik exekucí, budou mít právo 
zabavit vám vyšší část výplaty. 
5. 1. 2017 0:00 Richard W. Fetter 

I pokud je na vás uvalena i několikerá exekuce srážkami ze 
mzdy, musí vám zůstat alespoň nezabavitelné minimum. 
Jeho výše se každoročně mění s účinností od 1. dne nového 
kalendářního roku, nejinak tomu je od 1. ledna 
2017. Tentokrát se ovšem nezvyšuje, ale snižuje. 
Obvykle je každým rokem nezabavitelné (exekucí, leč 
i v jiných případech nepostižitelné, tedy vám jako zaměst-
nanci vždy z příjmu zaručené) minimum vyšší a vyšší, 
nicméně pro rok 2017 dochází k jeho snížení, a není to po-
prvé, ale již podruhé. Tudíž můžeme hovořit o úpravě část-
ky, nikoliv o její valorizaci. 
Nezabavitelné minimum nemá význam jen u nucených-

exekučních srážek ze mzdy, ale i u dobrovolných srážek ze  

tržby evidovat. Sleva činí 5000 Kč. 

Změny z letoška, které ovlivní vaši peněženku příští rok 
A nakonec si připomeňme i novinky, které vstoupily 
v platnost letos, ale ovlivní peněženku v roce 2017. 
Zaměstnanci pocítili letošní zvýšení daňového zvýhodně-
ní kvůli zákonodárcům až ve mzdě za květen, ačkoli sleva 
se zpětně zvýšila od začátku roku. Zvýšení slevy za leden až 
duben je tedy nutné uplatnit prostřednictvím ročního zúčto-
vání daní, o které musíte požádat svého zaměstnavatele, 
nebo podáním daňového přiznání. 

Sleva za umístění dítěte, kterou budete uplatňovat za 
letošní rok, už neplatí pro všechna zařízení, pro která platila 
původně. Kvůli tomu na potvrzení od provozovatele zaříze-
ní musíte mít kromě vyčíslení školkovného také: 

 datum zápisu zařízení do školského rejstříku nebo 

 datum evidence dětských skupin u ministerstva práce 
a sociálních věcí nebo  

 datum vzniku živnostenského oprávnění. 

Ústavní soud zrušil důchodcům s příjmy nad 840 tis. Kč 
ročně zdanění penzí do 36násobku minimální mzdy. Nepla-
tilo pro ně totiž osvobození důchodu od daně. Ten je stan-
dardně osvobozen, pokud nepřesáhne právě hranici 36ná-
sobku minimální mzdy. Lidem v penzi s příjmy nad 840 tis. 
Kč se danil důchod celý. Nově se na ně bude vztahovat 
stejné osvobození penze od daně, jako pro důchodce 
s nižšími nebo žádnými ostatními příjmy. Novinka se 
použije už pro zdaňovací období letošního roku. 
Za letošní rok mohou zaměstnanci podávat daňové přiznání 
na dvě stránky. 
Zdroj: http://www.mesec.cz/clanky/dane-2017-s-jakymi-zmenami-
pocitat-a-co-se-jeste-neschvalilo/?ic=kolotoc-header&icc=dane-
2017-s-jakymi-zmenami-pocitat-a-co-se-jeste-neschvalilo 

Desatero odpovědného zadlužování 
Lidové přísloví říká, že dluh ujídá ze 
společné mísy. Není špatné si půjčit, ale 
je chybou půjčovat si na věci denní spo-
třeby či s krátkou životností. Chci to, 
nebo to opravdu potřebuji? 
6. 1. 2017 0:00 Bohumil Tesařík 

Na počátku jste měli jen nějakou vytouženou věc, kterou 
jste si chtěli pořídit a neměli dostatek finančních prostředků, 
abyste si ji mohli koupit ihned. Jedním z řešení bylo vzít si 
půjčku a postupně ji splácet. Příliš dlouze jste nad tím ne-
přemýšleli. Za normální situace by se asi nic tak hrozného 
nedělo, ale v nejisté době zprvu nenápadně se projevující 
finanční a ekonomické krize mohou začít vaše výdaje pře-
vyšovat příjmy. A najednou je problém na světě. 

Shrnutím názorů našich ekonomů z bankovních 
i nebankovních institucí lze zkompilovat desatero pravidel 
odpovědného zadlužování, platných jak pro domácnosti, tak 
pro malé soukromé (rodinné) firmy: 

1. Nepůjčuji si na zbytečnosti 
Vždy si nejdříve rozmyslím, zda předmět nebo služba, které 
si chci s pomocí úvěru pořídit, skutečně v současné době 
potřebuji. Nekupuji si novou plazmovou televizi jen proto, 
že ji mají sousedé. Za vlastní peníze ji mohu chtít, za půjče-
né ji musím potřebovat. 

2. Nepřeplácím životnost 
Nekupuji si na úvěr žádný produkt nebo službu, které budu 
splácet delší dobu, než je budu reálně užívat. Nebudu napří-
klad splácet celý rok čtrnáctidenní dovolenou u moře, ale 
smysluplné je splácet patnáct let pořízený byt. 
3. Neriskuji úpadek (osobní bankrot) 
Pečlivě si propočítám, jakou částku měsíčně si mohu vzhle-

dem ke své ekonomické situaci (celkové výši příjmů)  

http://www.mesec.cz/autori/fetter/
http://www.mesec.cz/clanky/kdo-si-od-letosniho-roku-uz-nemuze-uplatnit-skolkovne/
http://www.mesec.cz/clanky/kdo-si-od-letosniho-roku-uz-nemuze-uplatnit-skolkovne/
http://www.mesec.cz/clanky/duchodci-s-vysokymi-prijmy-budou-mit-osvobozenou-cast-penze/
http://www.mesec.cz/clanky/duchodci-s-vysokymi-prijmy-budou-mit-osvobozenou-cast-penze/
http://www.mesec.cz/clanky/ministerstvo-pripravilo-danove-priznani-na-dve-strany/
http://www.mesec.cz/clanky/ministerstvo-pripravilo-danove-priznani-na-dve-strany/
http://www.mesec.cz/autori/bohumil-tesarik/
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zabavitelné částky, i když má samostatný příjem. 
K zápočtu částky na manžela (manželku) není podmínkou, 
aby žili ve společné domácnosti s povinným. Na dítě, jež 
manželé společně vyživují, se započítává jedna čtvrtina 
nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li 
srážky prováděny ze mzdy obou manželů. 
Jedna čtvrtina nezabavitelné částky se nezapočítává na 
žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon roz-
hodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhod-
nutí dosud trvá. Příslušná nezabavitelná částka se tak neza-
počítává na osobu, v jejíž prospěch byla nařízena exekuce 
pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí do-
sud trvá. Je-li však výživné sráženo na základě dohody 
o srážkách ze mzdy, je třeba příslušnou nezabavitelnou 
částku na tuto vyživovanou osobu započítat.. 

Aby mohl plátce mzdy (zaměstnavatel) zohlednit při sráž-
kách ze mzdy nebo jiných opatřeních, týkajících se vaší 
mzdy, osoby vámi vyživované, musíte plátci doložit, že 
výživné poskytujete a komu. Sám plátce mzdy není povi-
nen vyživované osoby vyhledávat. Vyživovací povinnost 
k dítěti se prokazuje rodným listem, u zletilého dítěte je 
třeba doložit i potvrzení o studiu, případně rozsudek 
o stanovení vyživovací povinnosti. Existence manželství se 
prokazuje předložením oddacího listu a čestným prohláše-
ním o tom, že manželství trvá. Obdobně u registrovaného 
partnerství se plátci předkládá doklad o partnerství vydaný 
příslušným matričním úřadem. Můžete mít stanovenou 
vyživovací povinnost též k rozvedenému manželovi, tu 
prokazuje rozsudek o stanovení výživného (stejně jako 
u skončení registrovaného partnerství). Má-li plátce po-
chybnosti o tom, co všechno zohlednit, může se obrátit na 
soud s žádostí o určení výše částky, která vám má být 
v příslušném výplatním období sražena. 

Nezabavitelnou (celkovou) částku (určitého povinné-
ho) stanovíme jako součet nezabavitelné částky na vás  
a všech nezabavitelných částek na vyživované oso-
by. (Nezaokrouhlují se jednotlivé složky (nezabavitelné 
částky), ale až jejich součet, tedy (až celková základní) 
nezabavitelná částka, a to na celé koruny nahoru. Průběž-
né – případně v průběhu výpočtu, resp. stanovení 
(základní) nezabavitelné částky potřebné – zaokrouhlování 
na dvě desetinná místa je třeba provádět podle obecných 
matematických pravidel, nikoliv podle zmíněného pravi-
dla.) 

Jednoduché příklady uplatnění nezabavitelných částek 
Příklad 1: Žijete s manželkou a jedním dítětem a máte 
čistý příjem 10 000 Kč. Byl vám nařízen výkon rozhodnu-
tí (exekuce) pro dlužné výživné, a to ve prospěch druhého 
dítěte z předchozího manželství. Nezabavitelná částka, 
která nemůže být postižena, činí 6154,67 Kč na vaši osobu. 
Na dítě a manželku se započte dvakrát nezabavitelná částka 
1538,67 Kč (na oprávněné dítě se nic započítávat nebude). 
Vám tedy nesmí být sraženo 9232,01 Kč, čili po zaokrouh-
lení 9233 Kč. Zrovna u tohoto příkladu, v těchto situacích, 
které mohou být relativně časté, když vyživujete 2 osoby, 
může vzniknout problém se zaokrouhlováním. Případné 
jiné návody a výpočty od různých autorů se proto mohou 
lišit, pokud nezaokrouhlí částku na povinného a na vyživo-
vané osoby na dvě desetinná místa podle obecných mate-
matických pravidel, ale podle právních pravidel pro zao-
krouhlení celkové částky (což by byla chyba, protože tako-
vý postup není předepsán), ale příslušné číslo vždy jen 
prostě jednoduše „ustřihnou“, „ukončí“ na 2 desetinná mís-
ta bez zaokrouhlení (tuto otázku právní předpis neřeší, je to 
otázka čistě matematického přístupu). Pak by totiž nezaba-
vitelná částka na povinného činila 6154,97 Kč, na vyživo-
vané osoby 2 × 1538,66 Kč, což dohromady dává jen 
9231,99 Kč, čili po zaokrouhlení celé základní nezabavitel- 

mzdy na základě dohody o srážkách ze mzdy nebo 
u započtení pohledávek zaměstnavatele vůči mzdě, 
i tehdy musí plátce mzdy – zaměstnavatel toto nezaba-
vitelné minimum respektovat. 

Nezabavitelnou (exekucí nepostižitelnou) částku 
na (osobu samotného) povinného (dlužníka) stanovíme 
jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, 
tedy částky 3410 Kč, která již dlouho stagnuje (od 
1. 1. 2012) a nemění se ani pro rok 2017, a částky nor-
mativních nákladů na bydlení pro jednu osobu 
v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel,  
a to bez ohledu na to, v jaké obci skutečně žijete, která 
je pro rok 2017 nově vládou ČR – a to v ust. § 2 písm. 
a) nařízení vlády č. 449/2016 Sb. (kterým se pro účely 
příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 
2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, 
částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek 
normativních nákladů na bydlení) – stanovena na 
5822 Kč (dosud šlo o částku 5858 Kč), čili jako 2/3 
z částky 9232 (dosud šlo o 2/3 z 9268 Kč). Nezabavitel-
ná částka, kterou vám musí nechat, činí 
6154,67 Kč. (Dosud činila nezabavitelná částka 
6178,67 Kč.) 

Nové částky normativních nákladů na bydlení, pro rok 
2017, jsou propočítány podle spotřebitelských cen pro 
náklady na bydlení v roce 2016. Pro stanovení nákladů 
u nájemného, energií a služeb bylo počítáno se skuteč-
nou meziroční změnou cen za 1. až 3. čtvrtletí 
2016 sdělenou Českým statistickým úřadem  
a s odhadem vývoje těchto cen za celý rok 
2016 zpracovaným Ministerstvem práce a sociálních 
věcí na základě dosavadního vývoje spotřebitelských 
cen. Data byla porovnávána s aktuálními cenami doda-
vatelů energií a služeb platnými na počátku 4. čtvrtletí 
2016. Do propočtu normativních nákladů na bydlení byl 
zohledněn odhad meziročního nárůstu u cen nájemné-
ho (o 1,3 %), elektřiny (o 1,3 %), tepla a teplé vo-
dy (o 1,0 %), vodného a stočného (o 3,2 %), pevných 
paliv (o 0,7 %), ostatních služeb souvisejících 
s bydlením (tj. komunální služby, odvoz pevného odpa-
du, údržba bytů apod. o 0,9 %) a meziroční pokles 
u ceny plynu (o 4,1 %). Zároveň byla pro výpočet nor-
mativních nákladů na bydlení zohledněna spotřeba pitné 
vody (která klesá), a to v souladu s prováděcí vyhláškou 
k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanaliza-
cích pro veřejnou potřebu a o změně některých záko-
nů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění poz-
dějších předpisů, která stanoví směrné číslo roční spo-
třeby vody pro byty na jednoho obyvatele bytu s tekoucí 
teplou vodou za rok na 35 m3. Zejména tato úprava 
spotřeby pitné vody zapříčinila mírné snížení částek 
normativních nákladů na bydlení, uvedlo v důvodové 
zprávě Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je, 
resp. bylo zpracovatelem a předkladatelem příslušného 
právního předpisu. Dodejme k této informaci 
o stanovení normativů, které se jinak používají pro úče-
ly stanovení sociálních dávek, že nájemné a srovnatelné 
náklady s nájemným jsou propočítány na přiměřené 
plochy bytů pro příslušný počet osob. Normativ, který 
je používán pro účely limitů srážek ze mzdy, vychází 
z plochy bytu pro jednu osobu, a to 38 m2. 

Nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu stanoví-
me obdobně jako nezabavitelnou částku na povinného,  
a to jako ¼ z nezabavitelné částky na povinného 
6154,67 Kč, činí tedy 1538,67 Kč. (Dosud činila neza-
bavitelná částka na vyživovanou osobu 1544,67 Kč.) 

Na koho lze uplatnit částku na vyživovanou osobu 
Na manžela povinného se započítává jedna čtvrtina ne- 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-449#p2
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-449#p2
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274
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né částky podle pravidel stanovených příslušným právním 
předpisem jen 9232 Kč. 

Příklad 2: Pokud byste se (v příkladu 1) vedle manželky 
starali o 3 děti ve vlastní péči, srážky ze mzdy nelze pro-
vést, protože součet nezabavitelných částek, tedy
(základní) nezabavitelná částka 12 309,35 Kč (6154,67 Kč 
+ 4 × 1538,67 Kč), po zaokrouhlení výsledku 12 310 Kč, 
přesáhne skutečný čistý výdělek (10 000 Kč). 

Když výše mzdy na srážky nestačí 
Jestliže po dobu jednoho roku nepobíráte mzdu buď vůbec, 
nebo alespoň v takové výši, aby z ní mohly být srážky pro-
váděny, tedy mzdu ve výši přesahují-
cí (základní) nezabavitelnou částku, může zaměstnavatel 
navrhnout soudu zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce). 
Částku, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omeze-
ní (tedy po odečtení nezabavitelných částek), stanovíme 
obdobně jako součet částky životního minima jednotlivce  
a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, 
tedy jako součet částky 3410 Kč a částky 5822 Kč, činí 
tedy 9232 Kč. (Dosud činila tato částka 9268 Kč.) 
Došlo tedy k určitému snížení (základní) nezabavitelné 

částky, jakož i hranice plně zabavitelného zbytku čisté 
mzdy (výpočtové základny), což v praxi povede 
k poněkud (nepříliš) vyšším srážkám ze mzdy a zkrácení 

doby splácení dluhů věřitelům. 

Jak vidno z tabulky, nezabavitelné částky (a ostatní para-
metry pro srážky ze mzdy) pro rok 2017 se oproti roku 
2016 snížily. Nejvyšší úroveň měly v roce 2014. Pro rok 
2015 oproti roku 2014 příslušné hodnoty poklesly 
z důvodu snížení normativu nákladů na bydlení pro tento 
rok (od něhož se nezabavitelné částky odvozují), který byl 
snížen z důvodu snížení cen elektrické energie 
v předchozím roce 2014. Pro rok 2016 oproti roku 
2015 sice vzrostly, ale nedosáhly úrovně z roku 2014. Pro 
rok 2017 dochází oproti roku 2016 zase ke snížení 
z důvodu snížení normativu nákladů na bydlení pro tento 
rok, který byl snížen především z důvodu nižší spotřeby 
vody v domácnostech, ale i z důvodu snížení cen plynu. 
Provádění srážek a výpočty si na příkladech přiblížíme 
v dalším pokračování. 
Zdroj: http://www.mesec.cz/clanky/ochrana-zamestnancu-v-
exekuci-se-v-roce-2017-snizi/ 

Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva 
práce a sociálních věcí. 
Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a soci-
álních věcí. Zvyšuje se minimální mzda z 9 900 Kč na 
11 000 Kč. Důchodci dostanou v průměru o 308 Kč mě-
síčně více. V průběhu roku 2017 začne platit nová dáv-
ka tzv. otcovská poporodní péče. Rodičovský příspěvek 
půjde čerpat flexibilněji – změny očekáváme ke konci 
roku 2017.  

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ A ZARUČENÁ MZDA  
Poctivě pracovat se musí vyplatit. Snažíme se proto postup-
ně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblí-
žila 40 procentům průměrné mzdy. Při schválené valorizaci 
minimální mzdy lze v příštím roce předpokládat zvýšení 
jejího podílu k průměrné mzdě na 38,2 procent. Od ledna 
tak bude minimální měsíční mzda činit 11 000 Kč, mini-
mální hodinová mzda vzroste z 58,70 Kč na rovných 66 
Kč. V návaznosti na to se zvyšují i sazby nejnižších 
úrovní zaručené mzdy. Zároveň se ruší zvláštní sazba mini-
mální mzdy i zvláštní sazby nejnižších úrovní zaručené 
mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem. Bude tak 
platit jedna sazba minimální mzdy a nejnižších úrovní 
zaručené mzdy pro všechny zaměstnance. Se sjednoce-
ním minimální mzdy pro všechny souvisí také zvýšení pří-
spěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postiže-
ním, a to o 700 Kč. Zvýšení minimální mzdy má vliv 
také na výši slevy na dani za umístění dítěte v předškolním 
zařízení, kterou je možno uplatnit právě ve výši maximálně 
minimální mzdy za rok.  

DŮCHODY  
Vláda díky novele zákona o důchodovém pojištění z čer-
vence 2016 poprvé využila možnosti zvýšit důchody svým 
nařízením a ne zdlouhavě formou změny zákona. Naříze-
ním vlády se tak stanoví:  

A/ prvky konstrukce výpočtu důchodů přiznávaných od 
1. 1. 2017:  

všeobecný vyměřovací základ za rok 2015 ve výši  
27 156 Kč,  

výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného 
vyměřovacího základu za rok 2015, který činí 1,0396,  

první redukční hranice pro stanovení výpočtového zákla-
du ve výši 12 423 Kč,  

druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového zá-
kladu ve výši 112 928 Kč,  

výše základní výměry starobního, invalidního, vdov-
ského, vdoveckého a sirotčího důchodu od roku 2017 činí  
2 550 Kč.  

B/ zvýšení důchodů v roce 2017  
Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí 
přiznané před 1. lednem 2017 se zvyšují od splátky dů-
chodu splatné po 31. prosinci 2016 tak, že se  

základní výměra zvyšuje o 110 Kč na 2 550 Kč,  
procentní výměra zvyšuje o 2,2 %.  

Příplatky k důchodu př iznané před 1. lednem 2017  
se zvyšují o 2,2 %.  

NOVÁ DÁVKA PRO OTCE  
Nová dávka by mohla začít platit ke konci roku 2017  
s ohledem na průběh legislativního procesu!  
Novopečení tatínkové dostanou možnost využít po naroze-
ní potomka dávku tzv. otcovské poporodní péče. Ta bude 
fungovat tak, že z nemocenského pojištění bude otec dítěte 
po jeden týden dostávat 70 % vyměřovacího základu 
svého výdělku. Podpora bude stejná jako výše peněžité 
pomoci v mateřství. Nástup bude možný v období šesti 
týdnů ode dne narození dítěte a týdenní otcovské volno  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nezabavi-
telná 
částka na 
povinného 

5841,33
 Kč 

6064,67
 Kč 

6188,67 
Kč 

6118 Kč 6178,67 
Kč 

6154,67 
Kč 

Nezabavi-
telná 
částka na 
vyživova-
nou osobu 

1460,33
 Kč 

1516,17
 Kč 

1547,47 
Kč 

1529,50
 Kč 

1544,67 
Kč 

1538,67 
Kč 

Částka, 
nad kterou 
se srazí 
zbytek 
čisté mzdy 
bez 
omezení 
(100% 
částka 
výpočtové 
základny) 

8762 Kč 9097 Kč 9283 Kč 9177 Kč 9268 Kč 9232 Kč 

Vypočtená 
maximální 
výše 1/3 
zbytku 
čisté mzdy 

2920 Kč 3032 Kč 3094 Kč 3059 Kč 3089 Kč 3077 Kč 
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nebude možné přerušit. Podle navrhovaných přechodných 
ustanovení bude moci nárok uplatnit i ten otec, jehož dítě 
se narodilo v období 6 týdnů před účinností zákona.  

FLEXIBILNĚJŠÍ ČERPÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍ-
SPĚVKU  
V průběhu roku 2017 se zjednoduší pravidla pro vy-
plácení a čerpání rodičovského příspěvku.  

Dojde ke zrušení současného omezení horní hranice 
měsíční výše rodičovského příspěvku a bude umožněno 
čerpat dávku až do výše peněžité pomoci v mateřství 
(cca 32 000 Kč). Celá částka rodičovského př íspěvku 
ve výši 220 000 Kč bude moci být vyčerpána za kratší 
dobu než v současnosti (za 6 měsíců u nejvyšší peněžité 
pomoci v mateřství).  

Nově budou moci volit výši čerpání rodičovského pří-
spěvku až do výše 7 600 Kč měsíčně a zkrátit si tak 
dobu čerpání rodičovského příspěvku až na tři roky.  

Úplné zrušení podmínky sledování docházky dítěte 
do předškolních zařízení – v současnosti je sledována 
docházka pouze u dětí mladších dvou let, kdy tyto mohou 
pobývat v předškolním zařízení maximálně po dobu 46 
hodin v kalendářním měsíci. Tato podmínka bude zcela 
zrušena a bude se sledovat jen řádná péče o dítě v rodině.  

VYŠŠÍ PLATOVÉ TARIFY VE ZDRAVOTNICTVÍ  
Od ledna rovněž dochází ke zvýšení platových tarifů za-
městnanců poskytovatelů zdravotních služeb o 10 %. 
U těchto zaměstnanců (tj. lékaři, zdravotní personál) ne-
došlo ke zvýšení kvůli odlišnému zdroji financování je-
jich platů (veřejné zdravotní pojištění) již v průběhu dru-
hé poloviny roku 2016, tedy jako u ostatních zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě a ve státní službě, kterým 
se jejich platové tarify zvýšily o 4%. Navýšení o 10 % má 
zvýšit motivaci zdravotnického personálu a zamezit jeho 
dalšímu odlivu mimo obor zdravotnictví.  

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ  
Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího 
základu, který slouží pro výpočet výše dávek nemocen-
ského pojištění, jsou pro rok 2017 následující:  

první redukční hranice činí 942 Kč,  

druhá redukční hranice činí 1 412 Kč,  

třetí redukční hranice činí 2 824 Kč.  

Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemo-
cenském pojištění činí 2 500 Kč i v roce 2017.  

VEŘEJNÁ SLUŽBA  
Úřad práce se musí připravit na realizaci znovu zavedené 
veřejné služby ve spolupráci s obcemi a dalšími subjekty 
a na její promítnutí do výše příspěvku na živobytí u dlou-
hodobých příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi.  
V případě, že osoba bude vykonávat veřejnou službu, 
zvýší se jí částka příspěvku na živobytí. Platí, že u zrani-
telných skupin osob (z důvodu zdravotního stavu, věku 
nebo péči o závislou osobu) veřejná služba vyžadována 
nebude.  

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ  
Sazby pojistného na sociální zabezpečení od 1. ledna 
2017 činí:  

u zaměstnavatele 25 % z vyměřovacího základu, z toho 
2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové 
pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,  

u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,  

u osoby samostatně výdělečně činné  
a) 29,2 % z vyměřovacího základu, z toho 28 % na dů-
chodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanos-
ti, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou 
důchodového pojištění,  

b) 2,3 % z vyměřovacího základu, jde-li o osobu samo- 

statně výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění 
pojištění,  

u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 
28 % z vyměřovacího základu.  

Nejvýznamnější změny:  
částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 28 232 

Kč,  

maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 
1 355 136 Kč,  

rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na 
důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší 
činnost v roce 2017, je 67 756 Kč,  

minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné 
pro OSVČ vykonávající hlavní činnost za kalendářní mě-
síc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech  
a výdajích OSVČ za rok 2016, je 7 058 Kč – z toho mini-
mální záloha na pojistné činí 2 061 Kč,  

minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vy-
konávající vedlejší výdělečnou činnost za kalendářní 
měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech 
a výdajích OSVČ za rok 2016, je 2 824 Kč – z toho mini-
mální záloha na pojistné činí 825 Kč.  
 
V roce 2017 očekáváme ukončení legislativního proce-
su u následujících zákonů, které by měly začít platit  
v příštím roce:  

novela zákoníku práce (s výjimkou vybraných ustano-
vení, která upravují změny týkající se dovolené a která 
nabývají účinnosti 1. ledna 2018)  

novela zákona o zaměstnanosti  

novela zákona o sociálních službách  
Petr Habáň  

tiskový mluvčí 

Účastníci důchodového spoření mohou požá-
dat o doplacení pojistného kdykoliv během 
prvního pololetí 2017. Nejpozději však do 30. 
června. 
Zákon o ukončení důchodového spoření, který nabyl 
účinnosti v lednu loňského roku, poskytuje účastní-
kům důchodového spoření (tzv. II. pilíře) možnost, 
aby si individuálně doplatili pojistné na důchodové 
pojištění. Pokud se pro tuto možnost rozhodnou, 
musejí nejpozději do pátku 30. 6. 2017 uplatnit žádost 
o sdělení výše doplatku pojistného u okresní správy 
sociálního zabezpečení v místě podle svého trvalého 
pobytu. Doplatek pojistného na důchodové pojištění je 
třeba uhradit do 29. 12. 2017. 

„Účast v systému důchodového spoření, tzv. II. důchodo-
vý pilíř, ovlivní výši starobního důchodu vypláceného 
státem. Pokud se lidé rozhodnou doplatit rozdíl pojistného 
na důchodové pojištění, získají vyšší procentní výměru 
starobního důchodu,“ sdělil Jiří Biskup, ústřední ředitel 
České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a upřesnil: 
„Výše procentní výměry pak bude činit 1,5 % výpočtové-
ho základu za každý celý rok doby pojištění, který se kry-
je s dobou účasti ve II. pilíři. V případě, že lidé nevyužijí 
možnosti doplatit si pojistné, bude výše procentní výměry 
nižší - 1,2 % za každý rok účasti ve II. důchodovém pilí-
ři.“  

Aby mohl být důchod počítán s vyšší sazbou procentní 
výměry, musí být doplatek zaplacen za celou dobu účasti 
na důchodovém spoření před rokem 2016, obvykle se v 
praxi jedná o období let 2013- 2015. Pokud by občan zís-
kal 46 let pojištění a doplatil rozdíl pojistného za dobu tří 
let ve II. pilíři, bude procentní výměra jeho důchodu činit  
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69 % z výpočtového základu (redukovaný vyměřovací  zá-
klad zjištěný z průměrných výdělků) za každý rok pojištění 
1,5 %. V opačném případě bude procentní výměra činit 68,1 
% (43*1,5+3*1,2) z výpočtového základu. Rozdíl činí 0,9 
% výpočtového základu.  

30. červen je posledním dnem pro podání žádosti  
Žádost o sdělení výše doplatku pojistného na důchodové 
pojištění podle zákona č. 376/2015 Sb., o ukončení důcho-
dového spoření mohou lidé uplatnit na předepsaném tisko-
pisu u okresní, v Praze Pražské, v Brně Městské, správy 
sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa svého trvalého 
pobytu. Tiskopis této žádosti je k dispozici na webu ČSSZ 
nebo k vyzvednutí na OSSZ. Účastník důchodového spoře-
ní, který bude chtít zaplatit doplatek, do žádosti vyplní iden-
tifikační údaje o své osobě a Vlastní číslo plátce přidělené 
správcem pojistného na důchodové spoření (tj. orgány Fi-
nanční správy ČR).  

Dále je třeba v žádosti označit specifikaci výdělečné činnos-
ti v době účasti žadatele na důchodovém spoření, např. byl-
li zaměstnancem, osobou samostatně výdělečně činnou ne-
bo příslušníkem bezpečnostního sboru. Označit lze i několik 
možností zároveň, musejí však odpovídat skutečnosti. Za-
městnanci, vojáci a další příslušníci bezpečnostních sborů 
vyplní údaje o zaměstnavateli v době, kdy byli účastni ve II. 
pilíři.  

Letos do 29. prosince musí být doplatek připsán na účet 
OSSZ Po doručení žádosti má OSSZ na její zpracování 90 
dnů. Dopisem poté žadatelům sdělí výši doplatku pojistného 
na důchodové pojištění, číslo účtu a informaci o lhůtě  
a způsobu zaplacení doplatku. Za den platby pojistného se 
přitom považuje den, kdy byla platba připsána na účet 
ČSSZ nebo složena v hotovosti do pokladny OSSZ. 

Příklad:  Muž narozený 15. 8. 1954 požádal o řádný sta-
robní důchod. Jeho důchodový věk je 63 let a 2 měsíce. 
Toho dosáhne 15. 10. 2017 a do této doby získá celkem 46 
roků pojištění, z toho byl tři roky účasten ve II. pilíři. Jeho 
osobní vyměřovací základ (OVZ) – zjednodušeně průměrný 
měsíční příjem - za rozhodné období 1986–2016 činí 35 
000 Kč. Výpočtový základ (po redukci z OVZ) činí 18 294 
Kč.  

NEDOPLATIL rozdíl pojistného na důchodové pojištění  
Za každý rok pojištění mimo účasti ve II. pilíři náleží 1,5 % 
výpočtového základu, tzn., že za 43 let pojištění činí pro-
centní výměra starobního důchodu 64,5 % (43*1,5 %) vý-
počtového základu, tj. zaokrouhleno na celé koruny nahoru 
11 800 a 3,6 % (3*1,2 %) výpočtového základu za tři roky 
účasti na důchodové spoření, tj. 659 Kč. Procentní výměra 
starobního důchodu bude 12 459 Kč, základní výměra 2 550 
Kč. Celkem bude starobní důchod činit 15 009 Kč.  

DOPLATIL rozdíl pojistného na důchodové pojištění  
Za každý rok pojištění náleží 1,5 % výpočtového základu, 
tzn., že za 46 let pojištění činí procentní výměra starobního 
důchodu 69 % (46 x 1,5 %) výpočtového základu, tj. zao-
krouhleno na celé koruny nahoru 12 623 Kč. Procentní vý-
měra starobního důchodu bude 12 623 Kč, základní výměra 
2 550 Kč. Celkem bude starobní důchod činit 15 173 Kč.  
Zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/29105/
TZ_doplaceni_pojistne_z_IIpilire.pdf 

Předčasný důchod v roce 2017: Kdy nevzniká 
nárok? 
03.01.2017,  Finance.cz,  Petr Gola 
Mnoho lidí odchází do důchodu dříve a podávají si žádost  
o předčasný důchod. Kdy nemůže být v roce 2017 předčas-
ný důchod přiznán? Kdy musí předčasný důchodce penzi 
vrátit? 
 

Zatímco o řádný starobní důchod je možné si požádat až 
pět let zpětně, tak o předčasný důchod není možné si po-
žádat zpětně. O řádný i předčasný starobní důchod se žádá 
na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního za-
bezpečení). 

Praktický příklad 
Pan Novák dosáhl v březnu 2016 řádného důchodového 
věku a stále pracoval. Původně chtěl pracovat "na procen-
ta" a mít měsíční státní důchod vyšší z důvodu přesluhová-
ní. Protože však začátkem roku 2017 potřebuje vyšší část-
ku peněz, tak si požádá o zpětné přiznání řádného starob-
ního důchodu k dosažení řádného důchodového věku. Sta-
robní důchod bude panu Novákovi zpětně doplacen.  
O předčasný důchod by si však pan Novák zpětně požádat 
nemohl. 

Kdy lze odejít do předčasného důchodu? 
Pro přiznání předčasného důchodu musí žadatelé splnit 
dvě základní podmínky: dosáhnout požadovaného věku 
a získat potřebnou dobu pojištění. Lidé mající ř ádný 
důchodový věk nižší než 63 let mohou do předčasného 
důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného 
důchodového věku. Lidé mající řádný důchodový věk 
vyšší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu 
nejdříve v 60 letech. Aktuální řádný důchodový věk závisí 
na ročníku narození a u žen na počtu vychovaných dětí. Při 
výpočtu předčasného důchodu následně platí, že čím dříve 
se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení  
a nižší měsíční důchod, krácení se přitom provádí za kaž-
dých započatých 90 kalendářních dní. 

Získání potřebné doby pojištění 
Žadatelé o předčasný důchod v roce 2017 musí zís-
kat dobu pojištění alespoň v rozsahu 33 let. Tedy ve 
stejném rozsahu jako žadatelé o řádný starobní důchod.  
Z důvodu žádosti o předčasný důchod se potřebná doba 
pojištění nezkracuje. Do potřebné doby pojištění se přitom 
započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu 
odváděno sociální (důchodové) pojištění, ale i náhradní 
doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium v 
zákonném rozsahu před rokem 2010, evidence na úřadu 
práce v zákonném rozsahu, vojenská služba, péče o závis-
lou osobu). Když není potřebná doba pojištění získána, tak 
nemůže být řádný ani předčasný starobní důchod přiznán. 

Praktický příklad 
Paní Kučerová získala prozatím dobu pojištění v rozsah 31 
let, protože byla dlouhodobě nezaměstnaná a evidence na 
úřadu práce se započítává do doby pojištění pro výpočet 
starobního důchodu vždy pouze po dobu, kdy náležela pod-
pora v nezaměstnanosti a doba, kdy již podpora v neza-
městnanosti nenáležela se započítává maximálně v rozsahu 
tří let, přičemž se tato doba zjišťuje zpětně a do 55 let se 
započítává maximálně v rozsahu jednoho roku. Paní Kuče-
rová se mylně domnívá, že když odejde v roce 2017 do 
předčasného důchodu dva roky před dosažením řádného 
důchodového věku, tak potřebnou dobu pojištění splní, 
neboť ji bude stačit získat dobu pojištění 31 let (33 let - 2 
roky). Není tomu tak. Pro paní Kučerovou však bude řeše-
ním zpětné dopojištění chybějící doby pojištění formou 
dobrovolného důchodového pojištění. 

Kdy přestává být předčasný důchod vyplácen? 
Současně pobírat předčasný důchod a příjem ze zaměstná-

ní je možné pouze v případě, že předčasný důchodce pra-
cuje na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 
000 Kč a méně nebo na dohodu o pracovní činnosti s mě-

síční odměnou 2 499 Kč a méně. V těchto případech se 
totiž z příjmu neodvádí sociální pojištění, což je zákonná 

podmínka pro možný souběh předčasného důchodu a pří-
jmu ze zaměstnání. Jestliže předčasný důchodce nastoupí  
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do zaměstnání na standardní pracovní smlouvu, potom je 
nutné tuto skutečnost v součinnosti se zaměstnavatelem 
oznámit na ČSSZ v Praze (lze prostřednictvím místně 
příslušné OSSZ) a po dobu zaměstnání není předčasný 
důchod vyplácen. Případně vzniklý přeplatek na vyplace-
ném předčasném důchodu by bylo nutné vrátit. 
Zdroj: http://www.finance.cz/483598-predcasny-duchod-2017/ 

Jak vysoký bude invalidní důchod z mládí  
v roce 2017? 
08.12.2016 ,  Finance.cz ,  Petr Gola 
Při splnění zákonných podmínek má nárok na invalidní 
důchod i mladistvý, který nikdy nepracoval. Kdo má ná-
rok na invalidní důchod v mimořádných případech? Jak 
vysoký bude tento invalidní důchod v roce 2017? 
O invalidní důchod je nutné si vždy písemně požádat na 
místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního za-
bezpečení). Když je příslušným posudkovým lékařem 
přiznána invalidita prvního, druhého nebo třetího stup-
ně a je získána potřebná doba pojištění, která se liší dle 
věku žadatele o invalidní důchod, tak je invalidní důchod 
přiznán. Výše invalidního důchodu následně závisí na 
přiznaném stupni invalidity, výdělcích v rozhodném ob-
dobí a získané době pojištění (včetně dopojištěné doby). 
Čím vyšší stupeň invalidity, osobní vyměřovací základ  
a doba pojištění, tím vyšší invalidní důchod. 

Kdy náleží invalidní důchod z mládí? 
V případě invalidity z mládí nelze invalidní důchod vy-
počítat standardním způsobem. Invalidní důchod v mimo-
řádných případech nebo invalidní důchod z mládí je při-
znán, když osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku má 
trvalý pobyt na území ČR a je invalidní, jestliže tato inva-
lidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba 
nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu. A dále osobě 
mladší 28 let, když je invalidní důchod přiznáván před 18. 
rokem věku nebo je-li období od 18 let věku do vzniku 
nároku na invalidní důchod kryto dobou pojištění nebo 
doba, která není kryta dobou pojištění, je kratší jednoho 
roku. Do doby pojištění se v těchto případech hodnotí  
i doba studia na střední nebo vysoké škole po ukončení 
povinné školní docházky do dosažení 18 let věku po 
dosažení 18 let po dobu prvních šesti let tohoto stu-
dia. Při výpočtu starobního důchodu se již doba studia od 
roku 2010 nezapočítává. 

Výše invalidního důchodu z mládí 
Invalidní důchod z mládí se skládá ze základní výměry 
důchodu, která je vždy stejná a v roce 2017 bude činit  
2 550 Kč. Základním vstupním údajem pro výpočet inva-
lidního důchodu v mimořádných případech je průměrná 
mzda dle MPSV. Při výpočtu invalidního důchodu třetího 
stupně činí procentní výměra 45 % z výpočtového zákla-
du, při výpočtu invalidního důchodu druhého stupně polo-
vinu této částky a při výpočtu invalidního důchodu první-
ho stupně třetinu této částky. Pro rok 2017 činí přepočte-
ná průměrná mzda dle MPSV částku 28 232 Kč. V přilo-
žené tabulce si vypočítáme výši invalidního důchodu  
v mimořádných případech přiznaného v roce 2017. 

Výpočet invalidních důchodů z mládí 
(přiznaných v roce 2017) 

Invalidní důchod třetího stupně z mládí přiznaný v roce 
2017 bude činit 9 991 Kč, invalidní důchod druhého stup-
ně potom 6 271 Kč a invalidní důchod prvního stupně  
5 031 Kč. Příjemci invalidního důchodu mohou pobírat  
i příspěvek na péči, ze kterého je financována péče, kte-
rou nejsou sami schopni zvládnout. Výše příspěvku na 
péči se liší v závislosti na přiznaném stupni závislosti. 

Invalidní důchod z mládí z dřívějších let 
Vypočtené částky invalidního důchodu v mimořádných 
případech platí pro případ, že bude invalidní důchod  
z mládí přiznán v roce 2017. Jestliže byl přiznán dříve, 
tak jeho výše bude odlišná, záleží na roku přiznání, neboť  
i invalidní důchody z mládí se valorizují. Všechny inva-
lidní důchody z mládí přiznané v roce 2016 a dříve se od 
lednové splátky důchodu zvýší, základní výměra důchodu 
se zvýší o 110 Kč (v roce 2016 totiž činí základní výměra 
důchodu 2 440 Kč) a procentní výměra důchodu se zvýší 
o 2,2 %. 
Zdroj: http://www.finance.cz/481702-invalidni-duchod-z-mladi-
2017/ 
 

Druhá redukční hranice 
 (od 12 423 Kč do 112 928 Kč, z 26 %) 4 111 Kč 

Výpočtový základ 
(12 423 Kč + 4 111 Kč) 16 534 Kč 

Základní výměra důchodu 2 550 Kč 

Procentní výměra důchodu 
pro invaliditu třetího stupně 
(45 % z 16 534 Kč) 7 441 Kč 

Procentní výměra důchodu 
pro invaliditu druhého stupně 
(0,5 x 7 441 Kč) 3 721 Kč 

Procentní výměra důchodu 
pro invaliditu prvního stupně 
(0,3333 x 7 441 Kč) 2 481 Kč 

Měsíční invalidní důchod třetího stupně 
v mimořádném případě přiznaný v roce 2017 
(2 550 Kč + 7 441 Kč) 9 991 Kč 

Měsíční invalidní důchod druhého stupně 
v mimořádném případě přiznaný v roce 2017 
(2 550 Kč + 3 721 Kč) 6 271 Kč 

Měsíční invalidní důchod prvního stupně 
v mimořádném případě přiznaný v roce 2017 
(2 550 Kč + 2 481 Kč) 5 031 Kč 

Text Částka 

Osobní vyměřovací základ 28 232 Kč 

První redukční hranice 
 (do 12 423 Kč, ze 100 %) 12 423 Kč 

http://www.finance.cz/

