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Úvodem

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou praktický pomocník ve formě

malé brožurky, kterou chceme svým členům a zaměstnan-
cům v Česku doslova podat pomocnou ruku. Slovo hospo-
dářská krize se stává nejskloňovanějším slovem dneška
a Českomoravská konfederace odborových svazů má bytost-
ný zájem udělat vše pro to, aby dopady na lidi práce byly co
nejmenší. 

V rámci tripartitních jednání s vládou jsme navrhli na
základě vlastních analýz a expertních propočtů řadu opatře-
ní a s některými se v protikrizovém plánu vlády počítá.

Odbory bohužel zatím neuspěly s požadavkem posílit so-
ciální síť. Máme oprávněné obavy, že krizi bude doprovázet
dlouhodobá nezaměstnanost a politiky by mělo zajímat, že
tato nezaměstnanost bude o individuálních potížích a tragé-
diích lidí, kteří krizi nezavinili a z nízkých podpor a sociál-
ních dávek budou dlouhodobě těžko přežívat.

Do nezaměstnanosti se vlivem krize bohužel budou také
propadat lidé, kteří nikdy nepředpokládali, že by potřebova-
li pomoc úřadů práce.

Český sociální systém prošel, přes odpor odborů, při
reformě veřejných financí velkou redukční kúrou a jeho
úsporné změny začaly nešťastně platit právě od roku 2009.

Naše brožurka vás informuje o všech změnách, navede
vás na vaše případné nároky ve složitých situacích. Pracov-
něprávní minimum vás zorientuje v otázce výpovědí, pro-
pouštění či odstupného.
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Pokud by ani naše praktické rady pro vás nebyly dostateč-
né, přinášíme vám podrobný přehled právních poraden
v regionech, kde se vás ujmou právníci a poskytnou právní
radu zdarma. Tento systém Regionálních právních poraden
zajišťuje ČMKOS jako pomoc všem zaměstnancům v ČR.

Milan Štěch,
předseda 

Českomoravské konfederace odborových svazů



Právní ochrana mzdy a platu

Naše rady začneme právní ochranou vaší mzdy. Vzhle-
dem k tomu, jaký význam má mzda pro uspokojování základ-
ních životních potřeb zaměstnance a jeho rodiny (tzv. ali-
mentační funkce mzdy), obsahuje právní úprava odměňová-
ní několik významných ochranných prvků.

Z pohledu zákoníku práce existuje významný rozdíl mezi
pojmy mzda a plat. Rozdíl spočívá v tom, že platem odmě-
ňují své zaměstnance zaměstnavatelé tzv. nepodnikatelské
nebo též rozpočtové sféry (tedy zejména stát, územní samo-
správné celky, státní fondy a další organizace napojené na
státní rozpočet), zatímco mzdu dostávají zaměstnanci v pod-
nikatelské sféře.

Určení mzdy nejlépe na základě smlouvy

Zatímco výše platu se pohybuje vždy v pevném rámci sta-
noveném právními předpisy, výše mzdy se odvíjí od jejího
sjednání v kolektivní, pracovní nebo jiné smlouvě, pří-
padně stanovení vnitřním předpisem nebo mzdovým
výměrem. K tomu je třeba dodat, že zaměstnanec, jehož
mzda není sjednána, nýbrž jednostranně stanovena zaměst-
navatelem ve vnitřním předpisu nebo mzdovém výměru,
je vystaven tomu, že výše jeho mzdy může být zaměstna-
vatelem změněna. Platí totiž, že je-li některá záležitost pone-
chána na jednostranném stanovení zaměstnavatelem, není pak
nutný jakýkoli souhlas zaměstnance! Může se tedy stát, že
mzda stanovená ve vnitřním předpisu bude zaměstnavatelem
ze dne na den snížena až na úroveň minimální, resp. zaručené
mzdy.
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Proto lze jednoznačně doporučit, aby zaměstnanci usilova-
li o dosažení takového řešení, kdy je mzda sjednána v kolek-
tivní, případně individuální smlouvě. V takových případech
pak samozřejmě platí, že jednostranné snižování mzdy je
vyloučeno a jakákoli změna tak může být provedena pouze se
souhlasem obou stran.

Minimální a zaručená mzda

Minimální mzda je pevně stanovena právním předpisem
jako nejnižší přípustná výše odměny za práci. Tato výše podle
aktuálního nařízení vlády č. 567/2006 Sb. činí:

�� nejméně 8 000 Kč za měsíc nebo

�� nejméně 48,10 Kč za hodinu.

Vedle minimální mzdy existuje ještě institut zaručené
mzdy. Jeho bližší právní úpravu obsahuje rovněž výše uvede-
né nařízení vlády, kde je podle složitosti, odpovědnosti
a namáhavosti vykonávaných prací odstupňováno 8 skupin
prací. Každé této skupině pak odpovídá určitá výše minimál-
ní výše zaručené mzdy, kterou musí zaměstnavatel zaměst-
nance odměňovat (např. pro 3. skupinu prací platí zaručená
měsíční mzda 9 800 Kč a hodinová mzda 58,60 Kč).

Příplatky ke mzdě

Zákon dále pevně stanoví i minimální výše příplatků, které
musí zaměstnavatel v zákonem stanovených případech
zaměstnancům poskytovat. Takovými případy jsou:

�� práce přesčas, za kterou zaměstnanci přísluší k dosažené
mzdě příplatek ve výši nejméně 25 % průměrného
výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedo-
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hodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce přes-
čas místo příplatku,

�� práce ve svátek, za kterou zaměstnanci přísluší dosažená
mzda a náhradní volno s náhradou mzdy ve výši prů-
měrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnan-
cem nedohodli na poskytnutí příplatku nejméně ve výši
průměrného výdělku,

�� práce v noci, za kterou zaměstnanci přísluší příplatek ve
výši nejméně 10 % průměrného výdělku, nestanoví-li
jinou minimální výši a způsob určení příplatku kolektivní
smlouva,

�� práce ve ztíženém pracovním prostředí, za kterou příslu-
ší příplatek ve výši nejméně 10 % minimální mzdy,

�� práce v sobotu a v neděli, za kterou zaměstnanci přísluší
příplatek ve výši nejméně 10 % průměrného výdělku.

Splatnost mzdy a způsob výplaty mzdy

Podle zákoníku práce je mzda splatná po vykonání
práce, nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po
měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci na mzdu právo. Mzda
se přitom vyplácí ve výplatním termínu, který musí být
v rámci výše uvedeného období sjednán v kolektivní smlou-
vě nebo určen zaměstnavatelem po projednání s odborovou
organizací.

Jestliže zaměstnavatel zaměstnanci nevyplatí mzdu,
náhradu mzdy nebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uply-
nutí termínu splatnosti, může zaměstnanec okamžitě zrušit
pracovní poměr.
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ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ

Úřady práce pomáhají

Přijdete-li z jakýchkoliv důvodů o práci a nemáte jistotu
brzkého zaměstnání, je nejlepší se zaregistrovat na příslušném
úřadu práce, kterým je úřad práce podle vašeho bydliště.
Úřady práce provádějí zprostředkování zaměstnání
a poskytují další služby v oblasti zaměstnanosti. Zejména
vedou evidenci volných pracovních míst, evidenci uchazečů
o zaměstnání, vyplácí podporu v nezaměstnanosti a podpo-
ru při rekvalifikaci.

Po dobu vaší evidence u úřadu práce jako uchazečů
o zaměstnání je plátcem zdravotního pojištění stát. Po dobu,
kdy je vám poskytována podpora v nezaměstnanosti, při
rekvalifikaci a po další dobu 1 roku této evidence (u osob star-
ších 55 let po dobu 3 let), kdy již podpora nenáleží, jste rov-
něž pojištěni pro důchod.

Zákon nestanoví povinnost evidovat se na úřadu práce jako
nezaměstnaný. Zaměstnání si můžete hledat sami i v průběhu
evidence na úřadu práce. Úřad práce je povinen poučit vás
o vašich právech, povinnostech, zejména o povinnosti
poskytovat úřadu práce potřebnou součinnost. Pokud tuto
součinnost řádně neposkytujete, můžete být z evidence úřadu
práce vyloučen.

Ukončení pracovněprávního vztahu se prokazuje především
zápočtovým listem - potvrzením o zaměstnání nebo písemnos-
tí, na základě níž došlo ke skončení pracovněprávního vztahu
- např. výpověď, dohoda o skončení pracovního poměru.

Zařazeni do evidence můžete být i tehdy (vaší evidenci
jako uchazeče o zaměstnání nebrání), pokud pracujete, ale váš
měsíční výdělek nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy.
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Úřad práce věnuje zvýšenou pozornost osobám se zdra-
votním postižením, osobám do 20 let, těhotným ženám a rodi-
čům pečujícím o děti do 15 let, lidem starším 50 let a dlouho-
době nezaměstnaným. Jako uchazeč o zaměstnání můžete
požádat úřad práce o vypracování individuálního akčního
plánu na podporu uplatnění na trhu práce.

Podpora v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má každý, kdo
doloží, že v posledních 3 letech před zařazením do evidence
uchazečů o zaměstnání vykonával zaměstnání nebo jinou
výdělečnou činnost, ze které odváděl pojistné na důchodové
pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v délce
alespoň 12 měsíců a není poživatelem starobního nebo inva-
lidního důchodu.

O poskytování podpory v nezaměstnanosti musíte úřad
práce, v jehož evidenci jste, písemně požádat na předepsa-
ném tiskopise, který obdržíte na úřadu práce.

Doba pobírání podpory v nezaměstnanosti:

�� do 50 let věku 5 měsíců,

�� od 50 do 55 let věku 8 měsíců,

�� nad 55 let věku 11 měsíců.

Výše podpory v nezaměstnanosti činí:

�� první dva měsíce 65 % průměrného čistého výdělku,

�� další dva měsíce 50 % průměrného čistého výdělku,

�� po zbytek podpůrčí doby 45 % průměrného čistého 
výdělku.
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Výše podpory je však omezena maximální hranicí, která
nyní činí 13 307 Kč.

Podpora v nezaměstnanosti však nenáleží tomu, kdo
během posledních 6 měsíců před zařazením do evidence
uchazečů o zaměstnání dostal výpověď nebo okamžité zruše-
ní pracovního poměru z důvodu porušení povinnosti zvlášť
hrubým způsobem, vyplývající z právních předpisů vztahují-
cích se k jím vykonávané práci. Podporu v nezaměstnanosti
rovněž nedostanete, jestliže jste v posledních 6 měsících před
zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného
důvodu sám opakovaně (tj. alespoň dvakrát) ukončil vhodné
zaměstnání zprostředkované úřadem práce.

Účastníte-li se rekvalifikace organizované úřadem práce,
náleží vám podpora při rekvalifikaci, která činí 60 % průměr-
ného čistého výdělku, nejvýše však 13 307 Kč.
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Je krize, propouštět se musí všude, máš padáka!



ODSTUPNÉ

Odstupné je finanční kompenzací za ztrátu zaměstnání, na
kterou má zaměstnanec právo, pokud od zaměstnavatele
dostal výpověď v souvislosti s některými zákonem vymeze-
nými výpovědními důvody. Takovým důvodem může být buď
to, že se zaměstnavatel nebo jeho část přemísťuje nebo ruší,
případně to, že se zaměstnanec stal nadbytečným v důsledku
organizační změny, kterou zaměstnavatel provedl.

Odstupné v těchto případech přísluší ve výši nejméně troj-
násobku průměrného výdělku. Pokud dostal zaměstnanec od
zaměstnavatele výpověď proto, že s ohledem na ztrátu své
zdravotní způsobilosti, k níž došlo v důsledku pracovního
úrazu nebo nemoci z povolání, nemůže dále vykonávat svou
práci, přísluší mu odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku
průměrného výdělku.

Pokud by pracovní poměr zaměstnance skončil na základě
uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru, nicméně
důvodem pro uzavření této dohody byl některý z výše uvede-
ných výpovědních důvodů, pak by i v tomto případě zaměst-
nanci vzniklo právo na odstupné.

Zákoník práce upravuje pouze spodní hranici výše odstup-
ného. Vyšší odstupné tak může být sjednáno především
v kolektivní smlouvě, v pracovní smlouvě nebo v jiné smlou-
vě, případně může být stanoveno vnitřním předpisem zaměst-
navatele. Ve více než polovině kolektivních smluv je uprave-
no vyšší odstupné, proto pokud u vašeho zaměstnavatele
působí odborová organizace, vždy se zajímejte o obsah kolek-
tivní smlouvy.

Odstupné se vyplácí po skončení pracovního poměru.
Zaměstnavatel je povinen vyplatit ho ve výplatním termínu
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bezprostředně následujícím po dni skončení pracovního
poměru. Zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou dohodnout
na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru
nebo v den pozdější, než stanoví zákon.

Jaká mám práva 
v případě hromadného propouštění?

Hromadným propouštěním se rozumí snížení stavu zaměst-
nanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo z jiných
organizačních změn nejméně o:

�� 10 zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20
do 100 zaměstnanců,

�� 10 % zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od
101 do 300 zaměstnanců,

�� 30 zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího více
než 300 zaměstnanců.

Při hromadném propouštění má zaměstnavatel řadu povin-
ností. Především je zaměstnavatel povinen o svém záměru
včas, nejpozději 30 dnů před propouštěním, písemně infor-
movat odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců
a příslušný úřad práce. Poté je povinen otázky související
s hromadným propouštěním projednat s odborovou organiza-
cí (radou zaměstnanců) a nepůsobí-li u zaměstnavatele tito
zástupci zaměstnanců, je povinen jednat přímo se všemi
zaměstnanci, jichž se hromadné propouštění týká. Po ukonče-
ní těchto jednání je zaměstnavatel povinen prokazatelně doru-
čit příslušnému úřadu práce (podle sídla zaměstnavatele) pí-
semnou zprávu o svém rozhodnutí o hromadném propouštění
a výsledcích jednání s odborovou organizací nebo s radou
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zaměstnanců, popř. se zaměstnanci. Zaměstnavatel, na kte-
rého bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, je povinen doru-
čit úřadu práce písemnou zprávu pouze na jeho žádost.
Probíhá-li u vašeho zaměstnavatele hromadné propouštění
a působí-li u vás odborová organizace, zajímejte se, jakým
způsobem probíhají příslušná jednání a s jakými výsledky.

16

Připadám si jako figurka na šachovnici,
nabídli mi práci bílého koně, černého střelce 

a obětovaného  piona...



Co dělat,
když zaměstnavatel neplatí

Jak má zaměstnanec postupovat, když mu zaměstnava-
tel nevyplatí mzdu? Údajně se přišlo na to, že stávající
insolvenční zákon, který měl v těchto případech zaměst-
nance chránit, jeho postavení naopak zhoršuje...

Jestliže zaměstnavatel nevyplatí zaměstnanci mzdu, lze
doporučit následující postup.

Pokud u vašeho zaměstnavatele působí odbory, požádejte
je o pomoc. Kromě toho se obraťte se stížností na oblastní
inspektorát práce. Ten může zaměstnavateli za toto závažné
porušení zákoníku práce uložit pokutu.

Pokus o smír

Pokud by zaměstnavatel mzdu nezaplatil ani po prošetření
jeho nezákonného postupu oblastním inspektorátem práce, je
třeba učinit pokus o smír, tj. písemně zaměstnavateli sdělit, že
vám dluží mzdu a v jaké výši s tím, že požadujete tuto mzdu
zaplatit nejpozději do určitého data. Dále doporučuji v tomto
písemném sdělení upozornit, že pokud se tak nestane, budete
nucen se svých oprávněných nároků domáhat soudně. V závě-
ru bude vhodné uvést toto: „Tento dopis považujte za posled-
ní pokus o mimosoudní vyřešení tohoto sporu.“

Žaloba k soudu

Jestliže vám zaměstnavatel mzdu nezaplatí do stanoveného
termínu, nezbývá jiná možnost než se svého nároku domáhat
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soudně, tj. podat k okresnímu soudu žalobu, kde budete poža-
dovat zaplacení mzdy. K soudu je nutné žalobu podat nejpoz-
ději do tří let ode dne, kdy měla být mzda vyplacena. Pokud
se k tomuto kroku rozhodnete, doporučuji požádat o pomoc
právníka.

Insolvenční návrh

V případě, že na zaměstnavatele bude podle zákona číslo
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), podán insolvenční návrh, je třeba pracovněprávní
pohledávky (nároky) uplatnit u insolvenčního správce (§ 203
odst. 1 insolvenčního zákona), který vůči zaměstnancům
vystupuje v insolvenčním řízení jako zaměstnavatel (§ 246
insolvenčního zákona).

Pokud pracovněprávní nároky zaměstnance (zejména právo
na mzdu, náhradu mzdy, odstupné) vyplývají z účetnictví
zaměstnavatele (úpadce), tj. byly zúčtovány, což vyplývá
z výplatních pásek, které zaměstnanec obdržel, považují se
tyto nároky v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 insolvenč-
ního zákona za uplatněné, i když nebyly výslovně uplatněny
vůči insolvenčnímu správci tak, jak je popsáno dále.

Není tedy třeba je přihlásit jako jiné pohledávky. Doporu-
čuji je však uplatnit - zejména pracovněprávní pohledávky
zaměstnanců, které vznikly v posledních 3 letech před roz-
hodnutím o úpadku.

Pracovněprávní pohledávky zaměstnanců, které vznikly
v posledních 3 letech před rozhodnutím o úpadku nebo po
něm, pokud zákon nestanoví jinak, jsou pohledávky, které
jsou postaveny na roveň pohledávkám za majetkovou podsta-
tou, a proto se tyto pohledávky (nároky) uspokojují v plné
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výši kdykoliv po rozhodnutí o úpadku (§ 169 insolvenčního
zákona). V tomto smyslu je nutné jednat s insolvenčním
správcem. Pokud insolvenční správce pracovněprávní pohle-
dávky zaměstnancům nevyplácí, ačkoliv má k dispozici pro-
středky patřící do majetkové podstaty úpadce, doporučujeme
se obrátit s žádostí o pomoc na věřitelský výbor a na insol-
venční soud (krajský soud). Na věřitelském výboru to může
projednat i odborová organizace, která se ho může zúčastnit
s hlasem poradním.

Doporučení: Uplatněte i pracovněprávní pohledávky, které
již byly uplatněny u soudu, dokonce i pohledávky vykona-
telné.

Forma uplatnění 
pracovněprávních pohledávek

Bude se jednat o jednoduchý dopis, např. tohoto znění:

JUDr. Josef Novák
Insolvenční správce dlužníka
Přesný název, sídlo, IČ dlužníka (zaměstnavatele)
Adresa správce:
Horova 1423
500 12 Hradec Králové

V Hradci Králové dne .....................

Vážený pane doktore,

od .............. jsem u dlužníka (zaměstnavatele) byla zaměst-
nána v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy ze
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dne .............. Pracovní poměr byl ukončen ke dni ................
výpovědí, kterou mně dlužník dal z důvodu organizačních
změn.

Vzhledem k tomu, že mně dlužník dosud neuhradil někte-
ré pracovněprávní pohledávky, podle § 203 zákona číslo
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, uplatňuji
tyto pracovněprávní pohledávky:

1. mzdy za měsíce ........................., celkem ve výši
.............. Kč

2. odstupné ve výši ................................. Kč
3. náhradu proti pracovní neschopnosti podle § 370 záko-

níku práce ve výši ................. Kč
4. ......................................................
Celkem: ........... Kč
Na základě výše uvedeného Vás žádám, abyste mně částku

ve výši ................. Kč uhradil nejpozději do 30. 6. 2009, jinak
budu nucen(a) se svých oprávněných nároků domáhat soudní
cestou.

Tento dopis považujte za poslední pokus o mimosoudní
vyřešení tohoto sporu.

S pozdravem .......................................
(jméno, příjmení, adresa)

Jak zjistit, zda existuje insolvenční návrh

Zda byl na zaměstnavatele podán insolvenční návrh lze
zjistit takto:

a) na úřadu práce, v jehož obvodu má zaměstnavatel sídlo,
b) na webové stránce Ministerstva práce a sociálních věcí

ČR,
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c) na stránkách http://isir.justice.cz nebo www.justice.cz,
d) informace o dosud neskončených řízeních podle před-

chozího zákona o konkurzu a vyrovnání najdete také na
adrese www.justice.cz,

e) podle ustanovení § 278 až 280 zákoníku práce by to
zaměstnavatel měl sdělit odborové organizaci (na to však
v těchto případech nelze příliš spoléhat).

Když návrh podá zaměstnanec

Výše uvedený insolvenční návrh může podle insolvenčního
zákona podat u krajského soudu i zaměstnanec.

Návrh musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem
(§ 103 a 104 insolvenčního zákona). Další podrobnosti najde-
te např. na již několikrát zmiňované adrese www.justice.cz.

Pozor: Zejména v tomto případě je nutná pomoc právníka,
např. odborového! (Seznam Regionálních poradenských cen-
ter pro zaměstnance je uveřejněn v závěru této brožury.)

Významnou výhodou je, že po navrhovateli, kterým je
zaměstnanec, který uplatňuje pouze pracovněprávní pohle-
dávky, nemůže soud požadovat složení zálohy na náklady
insolvenčního řízení. Zřejmě však ve většině případů zaměst-
nanci tento návrh podávat nebudou, ale své pracovněprávní
nároky budou uplatňovat po insolvenčním správci.

Nezastupitelná role odborů

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně složitou právní
problematiku, znovu nelze než doporučit požádat o pomoc
právníka, např. odborového. Z logiky věci vyplývá, že neza-
stupitelnou úlohu zde samozřejmě má odborová organizace,
pokud u zaměstnavatele působí. Ta může v tomto řízení zastu-
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povat zaměstnance, pokud budou uplatňovat pracovněprávní
nároky, a může se s hlasem poradním zúčastnit schůze věřite-
lů a jednání věřitelského výboru, který má v tomto řízení
významné oprávnění.

Další možnost: obraťte se na úřad práce

Jestliže byl na zaměstnavatele podán insolvenční návrh, je
zde dále možnost, aby zaměstnanec své pracovněprávní náro-
ky podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při
platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých
zákonů, uplatnil u kteréhokoliv úřadu práce, nejlépe však
úřadu práce, v jehož obvodu má zaměstnavatel sídlo. Mzdo-
vými nároky se rozumějí mzda (plat), její náhrady a odstup-
né, které zaměstnanci náležejí z pracovního poměru, nebo
odměna, popřípadě její náhrada, která zaměstnanci přísluší
podle dohody o pracovní činnosti (dále jen „mzdové náro-
ky“), jejichž výplatu neprovedl zaměstnavatel, který je v pla-
tební neschopnosti.

Úřad práce poté, co jej soud vyrozumí o zahájení insol-
venčního řízení, vyvěsí na úřední desce informace o zaměst-
navatelích, jejichž zaměstnanci mohou uplatnit své mzdové
nároky u úřadu práce, a současně informuje o lhůtě, do které
mohou zaměstnanci tyto nároky uplatnit. Mzdové nároky
může zaměstnanec uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne,
kdy úřad práce zveřejnil výše uvedené informace.

Co musí obsahovat písemná žádost

Zaměstnanec uplatní mzdové nároky u úřadu práce pí-
semnou žádostí. V žádosti zaměstnanec uvede zejména své
jméno, rodné číslo nebo datum narození, adresu bydliště,

22



označení zaměstnavatele, sídlo nebo místo jeho podnikání
nebo jeho bydliště, výši uplatňovaných mzdových nároků,
údaje potřebné pro výpočet daně z příjmů, dobu, za kterou je
požaduje, a způsob jejich výplaty, případně označení účtu
u peněžního ústavu, na který by částka odpovídající výši
mzdových nároků měla být bezhotovostně převedena, a ozna-
čení zdravotní pojišťovny, v jejíž prospěch se provádí odvody
podle zvláštních právních předpisů. Doporučujeme, aby
k žádosti byly přiloženy doklady, kterými lze prokázat výši
uplatňovaných mzdových nároků.

Výše mzdových nároků je omezena

Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v roz-
sahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za 3 měsíce
rozhodného období. Úřad práce může uspokojit mzdové náro-
ky zaměstnance uplatněné vůči jednomu a témuž zaměstna-
vateli v období 1 roku pouze jednou. Celková výše mzdových
nároků vyplacených jednomu zaměstnanci nesmí překročit za
1 měsíc 1,5násobku rozhodné částky. Rozhodnou částku
vyhlašuje a zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí
ČR ve Sbírce zákonů vždy s účinností od 1. května kalendář-
ního roku na dobu 12 kalendářních měsíců, a to ve výši prů-
měrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendář-
ní rok. Od 1. 5. 2008 do 30. 4. 2009 se jedná o částku
21 692 Kč. Za jeden měsíc tedy výše mzdy nesmí překročit
částku 21 962 + (21 962 : 2) = 32 943 Kč.

Souhlasí-li výše mzdových nároků a doba, za kterou zaměst-
nanec uplatňuje mzdové nároky, s písemným vykázáním dluž-
ných mzdových nároků provedeným zaměstnavatelem nebo
správcem, úřad práce do 10 dnů od předložení tohoto vykázání
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zaměstnavatelem nebo správcem oznámí zaměstnanci termín,
způsob jejich uspokojení a údaj o období, za které mzdové
nároky uspokojí, a dá peněžnímu ústavu příkaz k úhradě.

Další podrobnosti mu budou sděleny na kterémkoliv úřadu
práce.

Toto je nepochybně nejjednodušší způsob, jak se zaměst-
nanci rychle, bez složitých a formálně náročných postupů
mohou domoci svých mzdových nároků. Je proto celkem
logické, že je tento zákon často využíván.

Uvedeným způsobem lze ovšem uplatnit pouze vyjmeno-
vané pracovněprávní nároky splatné před podáním insolvenč-
ního návrhu. Pracovněprávní nároky splatné až po podání
insolvenčního návrhu již nelze tímto způsobem uplatnit.

Důvod k okamžitému zrušení 
pracovního poměru

Zaměstnanec, kterému nebyla vyplacena mzda, může také
podle § 56 písm. b) zákoníku práce okamžitě zrušit pracovní
poměr. V tomto případě má nárok na odstupné ve výši trojná-
sobku průměrného výdělku.

Problémem mohou být tzv. zajištění věřitelé

Ke tvrzení, že údajně se přišlo na to, že stávající insolvenč-
ní zákon, který měl v těchto případech zaměstnance chránit,
jeho postavení naopak zhoršuje, lze uvést následující.

Problém spočívá v postavení tzv. zajištěných věřitelů. To
jsou ti věřitelé, jejichž pohledávka je zajištěna zástavním prá-
vem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti,
zajišťovacím převodem práva, postoupením pohledávky nebo
obdobným právem podle zahraniční právní úpravy.
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Tito zajištění věřitelé mají nárok, aby jejich pohledávky
byly uspokojeny ze zpeněžení věci, práva pohledávky nebo
jiné majetkové hodnoty, jimiž byla pohledávka zajištěna, a to
v průběhu insolvečního řízení. Pokud jim insolvenční správce
nevyhoví, mohou se domáhat nápravy u insolvenčního soudu.

V praxi může nastat - a také již nastala - taková situace, že
většina majetku dlužníka je zajištěna výše uvedenými způso-
by (zástavním právem atd.), a z tohoto důvodu, i když by
pohledávky (nároky) zaměstnanců měly být uhrazeny před-
nostně, uhrazeny nebudou nebo jen v malém rozsahu, neboť
nebudou k dispozici žádné nebo jen zcela minimální pro-
středky. Před 1. 1. 2008 právní úprava zajištěným věřitelům
tolik nepřála, neboť jim garantovala na úhradu jejich pohledá-
vek pouze 70 % výtěžku ze zajištěného majetku úpadce. 
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Dne 5. 3. 2009 vláda schválila návrh zákona, kterým
se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony. Jedním ze souvise-
jících zákonů, který má být tímto zákonem změněn, je
zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při pla-
tební neschopnosti zaměstnavatele. Změna tohoto
zákona by měla zlepšit postavení zaměstnance, které-
mu zaměstnavatel dluží mzdu, a to prodloužením roz-
hodného období, v němž lze mzdové nároky uplatnit
u úřadu práce, i na určitou dobu po podání insolvenč-
ního návrhu. Návrh zákona bude následně předložen
k projednání a schválení Parlamentu České republiky.
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Jen směle vykroč, chlapče, sociální síť 
je skutečně pevně napjatá!



Sociální dávky 2009 v kostce

Přehledný průvodce 
všech změn 
sociálního systému

Poslední dva roky byly poznamenány výraznými změnami
v sociální oblasti. Nová vláda přistoupila k redukcím sociál-
ních dávek už od ledna 2008. Tvrdé změny tak zaznamenaly
dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi
či nemocenského pojištění, více než třetině nezaopatřených
dětí byl odebrán přídavek na dítě, řada rodin přišla o sociální
příplatek, snížilo se porodné, omezilo pohřebné, zrušil pří-
spěvek na školní pomůcky. V nemocenském byla zavedena
karenční doba, kdy nemocní za první tři dny nemoci nedostá-
vají ani korunu, a celkově se úroveň nemocenského snížila.
Ztráta sociálních dávek měla být rodinám kompenzována
nižší daní z příjmů. K poměrně rozsáhlým změnám realizova-
ným v roce 2008 přibyla nová pravidla pro poskytování
nemocenských dávek a podpory v nezaměstnanosti od ledna
2009.

Stonání se prodraží

Největší změnu zaznamenal v letošním roce systém nemo-
cenského pojištění, neboť od 1. ledna začal platit nový zákon
o nemocenském pojištění. Zavedla se neplacená třídenní
karenční doba, snížila se výše nejen náhrady mzdy, ale
i nemocenského a ošetřovného. Kvůli tomu zaměstnanci při
nemoci nezískají žádné závratné částky. Např. zaměstnanec
s průměrnou mzdou dostane při 30denní pracovní neschop-
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nosti jen v podobě náhrady mzdy o 1 500 Kč méně, než kolik
původně tento zákon zaručoval, k tomu obdrží o 1 800 Kč
nižší nemocenské. Celkově bude jeho náhrada ušlého příjmu
za dobu nemoci o 3 300 Kč nižší.
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A pamatujte, že při chřipce je nezbytné
ulehnout alespoň na ty první tři dny,

po které neberete žádnou nemocenskou!
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NÁHRADA MZDY (PLATU) V DOBĚ NEMOCI

Od 1. ledna 2009 má zaměstnavatel povinnost poskytovat
svému zaměstnanci náhradu mzdy v době prvních 14 kalen-
dářních dní jeho pracovní neschopnosti. Od 15. kalendářního
dne nemoci pak náleží nemocenské ze systému nemocenské-
ho pojištění. Náhrada mzdy se poskytuje podle zákoníku
práce pouze za pracovní dny (včetně placených svátků), ale až
od 4. pracovního dne, a to ve výši 60 % průměrného výdělku.
V případě nařízené karantény však zaměstnanci náleží náhra-
da i za první tři dny karantény ve výši 25 %.

Při výpočtu náhrady mzdy se průměrný výdělek redukuje
obdobně jako v případě nemocenského. Pro rok 2009 platí
následující hranice pro redukci průměrného hodinového
výdělku:

1. redukční hranice 137,55 Kč,

2. redukční hranice 206,15 Kč,

3. redukční hranice 412,30 Kč.

Průměrný hodinový výdělek se pro náhradu mzdy reduku-
je tak, že do první redukční hranice se započítá z 90 %, část-
ka nad první hranicí do druhé redukční hranice se zohlední ze
60 % a z částky nad druhou hranicí do třetí redukční hranice
se započítá 30 %. K průměrnému hodinovému výdělku nad
třetí redukční hranici se nepřihlíží.



TABULKA 01

Náhrada mzdy v době nemoci je osvobozena od daně z pří-
jmů a neodvádí se z ní ani pojistné na sociální a zdravotní
pojištění. Zákoník práce současně připouští, že lze dojednat či
stanovit (v kolektivní smlouvě, vnitřním předpise apod.) vyšší
náhradu mzdy, a to již od prvního dne pracovní neschopnosti,
nesmí být však vyšší než průměrný výdělek. V takovém pří-
padě je část náhrady mzdy, která je nad zákonem danou úro-
veň, na straně zaměstnance zdaněna a je z ní odváděno
i pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

Nemocenské

Od 15. dne pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci
nemocenské z veřejného systému. Nemocenské se vypočítává
z hrubých příjmů (vyměřovacích základů) dosažených v před-
cházejících 12 kalendářních měsících před vznikem pracovní
neschopnosti přepočítaných na kalendářní den. Takto zjištěný
denní vyměřovací základ se dále redukuje. Pro rok 2009 je
stanovena 1. redukční hranice ve výši 786 Kč, 2. redukční
hranice 1 178 Kč a 3. redukční hranice 2 356 Kč. Denní
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Tab. 1: Odhad výše náhrady mzdy při 30denní 
pracovní neschopnosti (v Kč)



vyměřovací základ se redukuje tak, že do částky první redukč-
ní hranice se u nemocenského a ošetřovného započítá z 90 %,
z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hrani-
ce se zohlední 60 % a z částky nad druhou redukční hranici
do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K části vyměřovací-
ho základu nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Od 15. do 30. dne pracovní neschopnosti se vyplácí nemocen-
ské ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu,
od 31. do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschop-
nosti ve výši 66 % a poté ve výši 72 % tohoto základu.

TABULKA 02

Nově nevyplácí nemocenské zaměstnavatel, ale příslušná
okresní správa sociálního zabezpečení (resp. příslušný slu-
žební útvar). Dávku poskytuje na základě žádosti o dávku,
kterou zpravidla vystavuje lékař. Zaměstnavatel ji spolu
s podklady pro stanovení nároku na dávku a její výplatu
(denní vyměřovací základ apod.) zašle příslušné okresní sprá-
vě sociálního zabezpečení. Dávku vyplatí okresní správa do
jednoho měsíce ode dne, kdy jí byla žádost doručena. Zaměst-
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Tab. 2: Nemocenské při 30denní pracovní neschopnosti (v Kč)
(prvních 14 dní náleží náhrada mzdy)



nanec na žádosti o dávku vyznačí způsob výplaty nemocen-
ského, zda si ho přeje zaslat na účet, či raději upřednostní
výplatu v hotovosti, tj. poštovní poukázkou. V takovém pří-
padě však náklady za doručení (poštovné) hradí zaměstnanec.

Peněžitá pomoc v mateřství

Od 1. ledna 2009 se poskytuje peněžitá pomoc v mateřství
ve vyšších částkách, neboť procentní sazba pro výpočet dávky
se zvýšila ze 69 % na 70 %. Příjem rodiče se zohledňuje až do
trojnásobku průměrné mzdy, tj. v roce 2009 do cca 71 000 Kč
měsíčně. Dávka se tím zvýšila všem oprávněným osobám,
největší nárůst zaznamenají osoby s nadprůměrnými a vyšší-
mi příjmy (tab. 3).

TABULKA 03

33

Tab. 3: Peněžitá pomoc v mateřství a ošetřovné (v Kč)

*) maximální výše peněžité pomoci v mateřství



Vyšší peněžitou pomoc v mateřství měli dostávat rodiče již
od ledna 2007, ale účinnost tohoto zákona byla dvakrát odlo-
žena. Finanční zvýhodnění rodičů bylo odsunuto kvůli pro-
blémům státního rozpočtu.

Ošetřovné

Pod tímto názvem se nachází dřívější podpora při ošetřová-
ní člena rodiny. Dávku lze čerpat při potřebě ošetřování
nemocného dítěte mladšího 10 let nebo jiného člena domác-
nosti, jehož zdravotní stav vyžaduje ošetřování jinou osobou.
Ošetřovné se poskytuje maximálně po dobu 9 kalendářních
dnů, popř. 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměst-
nance s aspoň jedním dítětem mladším 16 let, které neukon-
čilo povinnou školní docházku. Nově se mohou pečující
osoby během ošetřování jednou vystřídat.

Reforma snížila i výši ošetřovného. Od ledna 2009 náleží
ve výši 60 % vyměřovacího základu (tab. 3), redukovaného
jako u nemocenského. Přitom podle tohoto zákona mělo
původně ošetřovné náležet ve výši 65 %.

Vyrovnávací příspěvek 
v těhotenství a mateřství

Tato dávka se poskytuje podle stejných podmínek, v roce
2009 nezaznamenala žádnou změnu.

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

Systém důchodového pojištění v letošním roce výraznou
změnu nezaznamená. Úpravy schválené v loňském roce
v rámci tzv. I. etapy důchodové reformy nabývají účinnosti
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vesměs až v roce 2010. Jedná se např. o prodloužení doby
pojištění pro vznik nároku na starobní důchod z 25 na 35
roků, resp. 30 let bez náhradních dob pojištění, dojde k ome-
zení zápočtu některých náhradních dob, postupnému zvyšo-
vání důchodového věku na 65 let u mužů a bezdětných žen
a 62 až 64 let podle počtu vychovaných dětí. Od stejného data
dojde i k novému vymezení invalidity, stávající dvoustupňové
rozlišení bude změněno na třístupňové. Zhoršení pocítí i stu-
denti, kterým doba studia nově nebude považována za náhrad-
ní dobu pro nárok na starobní důchod. Znevýhodněny budou
i předčasné odchody do důchodu, při kterých dojde k vyšší
redukci procentní výměry.

Valorizace důchodů 
a změna výpočtových parametrů v roce 2009

Od lednové splátky se zvýšily důchody o 4,4 % procentní
výměry. Toto zvýšení se týká všech typů důchodů, a to sta-
robních, invalidních, částečně invalidních, vdovských, vdo-
veckých i sirotčích. Průměrný důchod se v důsledku toho
zvýší o 330 Kč měsíčně, tj. o 3,4 %. Valorizace tak byla pro-
vedena pouze na minimální úrovni, kterou vyžaduje dikce
zákona.

Od 1. ledna 2009 se v závislosti na mzdovém vývoji upra-
vily i parametry pro výpočet důchodů přiznaných v roce
2009. Všeobecný vyměřovací základ za rok 2007 činí 21 527
korun a přepočítací koeficient pro aktualizaci tohoto základu
za rok 2007 činí 1,0942. O 500 Kč byla zvýšena první hrani-
ce redukce vyměřovacího základu na 10 500 Kč a druhá činí
27 000 Kč, tj. je zvýšena o 2 200 Kč.
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PODPORA 
V NEZAMĚSTNANOSTI

Od ledna 2009 zaznamenala podpora v nezaměstnanosti
nepříznivou změnu. I nadále je doba pobírání této dávky dife-
rencována podle věku nezaměstnané osoby, zkrátila se však
celková podpůrčí doba, a to o 1 měsíc v každé kategorii.
Nově tak náleží podpora po dobu 5 měsíců osobám do 50 let,
8 měsíců osobám mezi 50–55 lety a 11 měsíců osobám star-
ším 55 let. Spolu s touto změnou se upravila i výše podpory.
První 2 měsíce nově náleží ve výši 65 %, další 2 měsíce ve
výši 50 % a po zbývající dobu ve výši 45 % průměrného
čistého měsíčního výdělku. Maximální výše podpory je nadá-
le limitována 0,58 násobku průměrné mzdy, tj. v roce 2009
částkou 13 306 Kč měsíčně. Při rekvalifikaci náleží podpora
i nadále ve výši 60 %, maximálně však 0,65 násobku průměr-
né mzdy, tj. 14 912 Kč měsíčně.

I přes zvýšení procentních sazeb podpory v nezaměstna-
nosti v prvních dvou měsících dostanou nezaměstnaní
v úhrnu za celou podpůrčí dobu méně.

Dávky státní sociální podpory

Jedná se o systém sociálních dávek určených zejména rodi-
nám s dětmi. Bezdětné rodiny, domácnosti důchodců atd. mají
možnost získat pouze příspěvek na bydlení, který jako jediná
dávka z tohoto systému není podmíněn péčí o nezaopatřené
dítě.

Žádost o tyto dávky se podává na předepsaných formulá-
řích na kontaktních místech úřadu práce podle místa trvalého
pobytu osoby, která nárok na dávku uplatňuje.
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Přídavek na dítě

Nárok na přídavek má nezaopatřené dítě, žijící v rodině
s čistým příjmem nižším než 2,4násobku životního minima
rodiny (ŽM). Přitom ještě v roce 2007 se poskytoval při pří-
jmu do čtyřnásobku ŽM. Meziročně tak bylo v prvním polo-
letí 2008 z jeho výplaty vyloučeno 40 % nezaopatřených dětí
a přídavek dnes nedostává ani rodina, ve které oba rodiče pra-
cují za průměrnou mzdu (tab. 4). S ohledem na stagnaci čás-
tek životního minima lze očekávat, že při postupném nárůstu
příjmů budou z výplaty přídavku na dítě v roce 2009 vytěsně-
ny další rodiny.

TABULKA 04

Změnu zaznamenala i výše přídavku na dítě. V roce 2008
se ustoupilo od poskytování přídavku na dítě podle výše pří-
jmu rodiny, který zajišťoval vyšší přídavek chudším rodinám.
Byl zaveden přídavek v pevné výši, diferencovaný pouze
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Tab. 4: Hranice čistého příjmu pro nárok na přídavek na dítě
a sociální příplatek (v Kč měsíčně)



podle věku dítěte. Tím se snížil přídavek rodinám s nejnižší-
mi příjmy a navíc již není zajištěno jeho pravidelné zvyšová-
ní v závislosti na růstu životních nákladů. Pro rok 2009 zůstá-
vá jeho výše stejná.

TABULKA 05

Sociální příplatek

Nárok na sociální příplatek má rodič, který pečuje alespoň
o jedno nezaopatřené dítě a příjem rodiny nepřevyšuje dvoj-
násobek životního minima rodiny (tab. 4). Před reformou byl
příplatek vyplácen do 2,2násobku ŽM. V důsledku této
změny přestal být sociální příplatek v prvním pololetí 2008
poskytován zhruba 30 % rodin s nízkými příjmy a stejně jako
u přídavku se bude počet rodin s nárokem na tuto dávku kvůli
nezvyšování životního minima snižovat.

Další podmínky pro sociální příplatek zůstávají stejné.
I nadále se pro tuto dávku posuzuje čistý příjem rodiny za
předcházející kalendářní čtvrtletí. Výše sociálního příplatku
(tab. 6) je závislá na příjmu rodiny, v nejvyšší výměře se
vyplácí při příjmu na úrovni životního minima či nižším,
s rostoucím příjmem výše příplatku klesá a nárok zaniká při
příjmu ve výši dvojnásobku ŽM. Do výše příplatku se dále
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Tab. 5: Výše přídavku na dítě pro rok 2009 (v Kč měsíčně)



promítá věk dítěte, zdravotní stav atd. Nadále platí pravidlo,
že pokud by vypočtený příplatek náležel v menší částce než
50 Kč měsíčně, automaticky se na tuto částku zvyšuje.

TABULKA 06

Sociální příplatek umožňuje zvýhodnit případy, kdy je dítě
dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné.
Do jeho výše se promítne i osamělost rodiče nebo jeho zdra-
votní postižení. I nadále se poskytuje vyšší sociální příplatek
rodině, které se narodilo více dětí současně, a to po dobu do
tří let věku těchto dětí, vyšší příplatek náleží dítěti, které stu-
duje na střední škole (denní forma studia) nebo v prezenční
formě studia na vysoké škole.

Příspěvek na bydlení

Tento příspěvek na rozdíl od ostatních dávek státní sociál-
ní podpory neslouží pouze k podpoře rodin s dětmi. Nárok na
příspěvek není podmíněn péčí o nezaopatřené dítě a při spl-
nění dalších podmínek jej může získat bezdětná rodina,
domácnost důchodců, osaměle žijící osoba, stejně jako rodina
s dětmi.
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Tab. 6: Výše sociálního příplatku na nezaopatřené dítě 
(v Kč měsíčně)



V roce 2009 zůstávají stejné podmínky nároku i způsob sta-
novení výše dávky, do níž se promítají skutečné náklady
domácnosti na bydlení. Nárok na příspěvek má nadále vlast-
ník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému
pobytu, pokud náklady na bydlení jsou vyšší než 30 %
(v Praze 35 %) příjmů rodiny. Podíl 30 % (35 %) příjmů je
stanoven jako částka sociálně únosná, kterou rodina může
vydávat na bydlení, aniž by byla ohrožena úhrada výživy
a dalších osobních potřeb členů rodiny.

Aby bylo vyloučeno, že stát bude přispívat rodině s ne-
úměrně vysokými náklady na bydlení, jsou stanoveny tzv.
normativní náklady na bydlení, které zohledňují typ bydlení
(nájemní či družstevní byt atd.), velikost domácnosti, velikost
obce. Zahrnují jak nájemné, tak výdaje za energii a služby
spojené s bydlením v bytě přiměřené velikosti. Při posouzení
velikosti domácnosti se vychází ze všech osob, které v bytě
bydlí trvale. Normativní náklady jsou stanoveny vždy pro pří-
slušný kalendářní rok a od ledna 2009 platí nové, vyšší část-
ky (tab. 7).

TABULKA 07
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Tab. 7: Normativní náklady na bydlení 
platné v roce 2009 (v Kč měsíčně)



Výše příspěvku na bydlení (tab. 8) je dána rozdílem mezi
skutečnými náklady na bydlení (resp. normativními, jsou-li
skutečné náklady vyšší než zákonem stanovené normativní)
a sociálně únosným podílem nákladů na bydlení, tj. 30pro-
centní podíl příjmů, resp. 35procentní v Praze.

TABULKA 08

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek prošel již v roce 2008 velkou změ-
nou. Bylo zavedeno vícerychlostní čerpání příspěvku. Tato
změna byla přijata s cílem umožnit rodičům lépe skloubit
pracovní a rodinný život. Zda toto opatření rodičům skuteč-
ně vyhovuje, se však ukáže až za pár let. Problémem je, že
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Tab. 8: Odhad výše příspěvku na bydlení 
ve vybraných domácnostech (v Kč měsíčně)



délku čerpání rodičovského příspěvku si rodič volí v záko-
nem stanoveném věku dítěte a není možno toto rozhodnutí
učinit dodatečně nebo ho případně změnit, např. z důvodu
zdravotního stavu dítěte nebo nedostatečné kapacitě mateř-
ské školky atd.

Výrazně se změnila výše příspěvku. Nově je dána pevnými
částkami ve 3 výších, diferencovaných podle doby pobírání
příspěvku.

Ve zvýšené výměře činí 11 400 Kč měsíčně při čerpání
příspěvku do 24 měsíců dítěte. Příspěvek v této výši však
nenáleží všem rodičům. Není určen pro rodiče s nízkým pří-
jmem, neboť je současně podmíněn nárokem na peněžitou
pomoc v mateřství ve výši alespoň 380 Kč za den, což odpo-
vídá hrubému příjmu cca 16 500 Kč měsíčně a vyššímu.

V základní výměře je vyplácen ve výši 7 600 Kč při péči
do 36 měsíců dítěte. Podmínkou dále je, že rodič měl nárok na
peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované
v souvislosti s porodem.

Ve snížené výměře náleží ve výši 3 800 Kč měsíčně při čer-
pání příspěvku do 48 měsíců dítěte.

Je-li dítě těžce zdravotně postižené, náleží příspěvek
v základní výši až do 7 let věku dítěte bez ohledu na zvolenou
délku a rychlost čerpání příspěvku. Nově je možno v roce
2009 čerpat rodičovský příspěvek i na dítě ve věku od 7 do 10
let, avšak pouze v případě, že dítěti současně nenáleží příspě-
vek na péči podle zákona o sociálních službách.

Základní podmínky pro rodičovský příspěvek zůstaly stejné.
Nárok na příspěvek má rodič, který osobně, celodenně a řádně
pečuje alespoň o jedno dítě mladší 4 let, resp. 7 let, jde-li o dítě
dlouhodobě zdravotně postižené. Případný příjem rodiče není
zjišťován, rodič může být výdělečně činný, aniž ztratí na rodi-
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čovský příspěvek nárok. Po dobu výdělečné činnosti však musí
rodič zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. Rodičovský pří-
spěvek náleží i v případě, že dítě mladší 3 let navštěvuje jesle
či jinou instituci pro předškolní děti, pobyt dítěte je však ome-
zen maximálně na 5 kalendářních dnů v měsíci. Dítě starší 3 let
může pravidelně navštěvovat mateřskou školu či obdobné zaří-
zení, nejvýše však na 4 hodiny denně.

Porodné

Jde o jednorázovou dávku, která se vyplácí při narození
dítě bez ohledu na výši příjmu rodiny. Příspěvek byl při refor-
mě veřejných rozpočtů také výrazně snížen. Navíc je dnešní
výše dávky dána pevnou částkou, není tak zaručena její pra-
videlná valorizace. Při narození jednoho dítěte se poskytuje
ve výši 13 000 Kč (v roce 2007 činil 17 760 Kč). Narodí-li se
dvojčata, dostane rodina 26 000, přitom v roce 2007 byla tato
částka více než dvojnásobná.

Pohřebné

Tato jednorázová dávka byla reformou značně omezena.
Nově se poskytuje pouze v případě úmrtí rodiče nezaopatře-
ného dítěte nebo úmrtí tohoto dítěte. Zemřelá osoba musí mít
ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného je
dána pevnou částkou a činí 5 000 Kč.

Dávky pěstounské péče

Dávky pěstounské péče patří mezi netestované dávky
a jejich výše je dána násobkem životního minima (s výjimkou
příspěvku při převzetí dítěte a příspěvku na zakoupení moto-

43



rového vozidla). Vzhledem ke stagnaci částek životního mini-
ma se pro rok 2009 nezvyšují ani tyto dávky.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Nárok na tuto dávku má nezaopatřené dítě svěřené do pěs-
tounské péče. Výše příspěvku činí 2,3násobku částky životní-
ho minima dítěte, resp. 1,4násobku, je-li dítě již zaopatřené,
avšak dosud nezletilé. V případě, že se jedná o postižené dítě,
dostává příspěvek ve zvýhodněné výši.

TABULKA 09

Odměna pěstouna

Nárok na odměnu má pěstoun, kterému bylo do pěstounské
péče svěřeno dítě. Příspěvek se vyplácí ve výši životního
minima pěstouna, a to za každé dítě svěřené do pěstounské
péče. V roce 2009 se odměna nezvyšuje a činí za jedno dítě
3 126 Kč měsíčně, resp. 6 252 Kč za dvě děti. Pečuje-li pěs-
toun alespoň o tři děti v pěstounské péči nebo je mu např. do
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Tab. 9: Příspěvek na úhradu potřeb nezaopatřeného dítěte 
v roce 2009 (v Kč měsíčně)



pěstounské péče svěřeno dítě dlouhodobě těžce zdravotně
postižené, dostává pěstoun odměnu ve zvýšené výměře.

Příspěvek při převzetí dítěte

Nárok na tuto jednorázovou dávku má pěstoun, který pře-
vzal dítě do pěstounské péče. Stát tím přispívá na úhradu
výdajů za nákup potřebných věcí pro nově příchozí dítě do
rodiny. Výše příspěvku je nově stanovena pevnou částkou
a činí u malého dítěte do 6 let 8 000 Kč, za dítě od 6 do 15 let
dostane pěstoun 9 000 Kč. Převezme-li do pěstounské péče
nezaopatřené dítě ve věku od 15 do 26 let, činí příspěvek
10 000 Kč.

Příspěvek na provoz motorového vozidla

Nárok na tento příspěvek má pěstoun, který má v pěs-
tounské péči minimálně čtyři děti. Výše příspěvku závisí na
ceně vozidla, může činit až 70 % jeho ceny, nejvýše však
100 tis. Kč. Příspěvek lze použít i na opravu motorového
vozidla. V obou případech je poskytnutí příspěvku podmí-
něno skutečností, že toto vozidlo není používáno k výděleč-
né činnosti.

ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM

Životní minimum poskytuje především ochranu před
hmotnou nouzí. Kategorie životního minima obsahuje pouze
výdaje na základní osobní potřeby (potraviny, ošacení, droge-
rie atd.) a nezahrnuje výdaje na domácnost, neboť jsou
v závislosti na typu bydlení i velikosti obce značně rozdílné.
Ochrana v oblasti bydlení je řešena pomocí jak příspěvku na
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bydlení, do jehož výše se promítají skutečné výdaje domác-
nosti na bydlení, tak prostřednictvím doplatku na bydlení
v systému hmotné nouze.

Částky životního minima jsou diferencovány podle počtu
dospělých osob žijících společně, podle věku nezaopatřených
dětí (tab. 10). Částky předpokládají i jisté úspory při soužití
osob, proto má např. samostatně žijící jednotlivec vyšší život-
ní minimum než dospělá osoba, která žije ve společné domác-
nosti s dalšími osobami.

Reforma veřejných rozpočtů změnila podmínky pro valori-
zaci životního minima a povinnost valorizovat jeho částky
v závislosti na cenovém vývoji byla nahrazena pouhou mož-
ností zvýšit tyto částky. Pevně stanovené valorizační podmín-
ky tak jednoznačně ustoupily diktátu státního rozpočtu.
V důsledku toho i přes růst spotřebitelských cen za poslední
2 roky o více než 11 % se v roce 2009 vychází ze stále stej-
ných částek životní minima, platných již od ledna 2007.

TABULKA 10

Celkové životní minimum domácnosti je dáno součtem
všech částek životního minima jednotlivých osob domácnosti
(tab. 11).
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TABULKA 11

Existenční minimum představuje minimální hranici
peněžních příjmů, která umožňuje zajištění výživy a základ-
ních osobních potřeb na úrovni přežití. Tato kategorie se vy-
užívá v oblasti pomoci v hmotné nouzi, kde plní motivační
prvek pro dospělé osoby. Nelze ho však uplatnit v případě, že
se jedná o nezaopatřené dítě, poživatele starobního důchodu,
osobu plně invalidní nebo o osobu starší 65 let. Těmto osobám
je stále garantována ochrana na úrovni životního minima.
Také výše existenčního minima se od ledna 2007 nezměnila
a pro rok 2009 činí 2 020 Kč měsíčně.

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI

Systém pomoci v hmotné nouzi slouží osobám s nedosta-
tečnými příjmy, kterým jejich celkové sociální a majetkové
poměry neumožňují zajištění základních životních potřeb.
Zkoumá se přitom, zda si osoby nemohou své příjmy zvýšit
prací, prodejem či jiným využitím majetku, uplatněním náro-
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ku např. na jiné dávky apod. Osoba musí vykazovat vlastní
snahu řešit nepříznivou sociální situaci, např. aktivně si hledat
zaměstnání. Systém obsahuje motivační prvky s cílem zame-
zit zneužívání sociálních dávek a omezit dlouhodobou závis-
lost osob na dávkách. Příjem ze závislé činnosti či jeho náhra-
dy se započítají pouze částečně tak, aby při přijetí hůře place-
né práce zůstaly dávky této osobě částečně zachovány a její
životní úroveň se skutečně zvýšila.

Tento systém je přímo navázán na částky životního a exi-
stenčního minima, a proto se v něm zrušení pravidelné valo-
rizace těchto kategorií negativně projevilo. Navíc se zpřísnily
i podmínky pro přiznání dávek hmotné nouze.

Dávky vyplácejí a rozhodují o nich pověřené obecní úřady
podle místa trvalého bydliště. Na těchto úřadech lze získat
i potřebné formuláře pro podání žádosti o dávky. Dávky se
poskytují jak v hotovosti, či na účet, tak ve formě poukázek.
Možnosti výplaty prostřednictvím poukázek využívá již řada
obcí, často se také oba způsoby výplaty kombinují.

Příspěvek na živobytí

Nárok na příspěvek na živobytí vzniká, pokud příjem osoby
(rodiny) po odečtu přiměřených nákladů na bydlení (tj. 35 %
příjmu v Praze a 30 % v ostatních obcích) nedosahuje tzv. část-
ky na živobytí. Částka na živobytí je odvozena od životního,
resp. existenčního minima, promítá se do její výše snaha osoby
řešit příjmovou situaci, například hledáním zaměstnání, plněním
povinností uchazeče o zaměstnání, využitím majetku atd. Ten,
kdo se snaží práci získat, má vyšší částky na živobytí. Naproti
tomu osobě, která nechce pracovat či svoji situaci aktivně řešit,
je garantována pouze úroveň existenčního minima.
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Příspěvek na živobytí se poskytuje ve výši rozdílu mezi
živobytím osoby (rodiny) a příjmů (snížených o přiměřené
náklady na bydlení). Jde v podstatě o dorovnání příjmů osoby
do úrovně částek na živobytí tak, aby tato osoba nestrádala.

Zpřísnění podmínek postihlo mimo jiné osoby, které při hle-
dání zaměstnání vyžadují zvláštní péči, tj. osoby do 25 let,
těhotné ženy, čerstvé absolventy škol atd. Těm, pokud byli
odkázáni na dávky hmotné nouze déle než rok, byla částka na
živobytí zvýšena o 600 Kč měsíčně. Reforma veřejných rozpo-
čtů jim však toto zvýhodnění odebrala. Současně byla snížena
ochrana osob dlouhodobě nezaměstnaných. Pokud pobírají
příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců, snižuje se jim ochra-
na na úroveň existenčního minima umožňující pouze přežití. To
by se nemělo týkat osob, které např. vykonávají veřejně pro-
spěšné práce ani osob starších 55 let, osob invalidních a rodičů
malých dětí. Otázka je, jak toto opatření ovlivní sociální situa-
ci nezaměstnaných v době finanční krize, kdy už nelze argu-
mentovat tím, že bez práce je pouze ten, kdo nechce pracovat.

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení se poskytuje osobám s nízkým pří-
jmem, které nemají dostatek prostředků na úhradu nákladů na
bydlení. Obec poskytuje doplatek na bydlení v takové výši,
aby po úhradě odůvodněných nákladů za bydlení zůstala
osobě (rodině) částka na živobytí.

Reforma zpřísnila podmínky i pro poskytování této dávky.
Do příjmu rodiny se nově započítává vyplacený příspěvek na
živobytí, který měl osobu (rodinu) chránit před sociálním
vyloučením. Tím se však navýší celkový příjem tak, že řada
osob či rodin ztratí na doplatek na bydlení nárok.
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Mimořádná okamžitá pomoc

Tímto způsobem lze pomoci osobám, které nejsou v hmot-
né nouzi, ale bez poskytnutí této pomoci jim hrozí vážná újma
na zdraví. Poskytuje se například v případě živelní pohromy,
v takovém případě lze poskytnout až 15násobek ŽM, tj. až
46 890 Kč. Pomoc se poskytuje i na nákup předmětů dlouho-
dobé spotřeby, k úhradě nákladů na vzdělání či zájmovou čin-
nost nezaopatřených dětí, a to až do výše 10násobku ŽM jed-
notlivce. Pomoc mohou získat i osoby ohrožené sociálním
vyloučením při návratu z vězení, z dětského domova atd.
V takovém případě může být pomoc poskytnuta opakovaně,
v souhrnu takto může osoba získat až 12 500 Kč ročně.

DÁVKY OSOBÁM 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Jedná se o dávky, které pomáhají osobám těžce zdravotně
postiženým překonat jejich obtíže a umožňují jim začlenění
do společnosti. Výčet dávek pro zdravotně postižené, stejně
jako podmínky pro jejich získání, není vyčerpávající, uvádí-
me pouze některé z nich.

Dávky vyplácejí pověřené obecní úřady či úřady obce
s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště, kde lze
také získat formuláře na žádost o příslušnou dávku.

Jednorázové příspěvky na opatření 
zvláštních pomůcek

Poskytuje se osobě těžce zdravotně postižené na pořízení
pomůcky, která jí pomůže překonat následek zdravotního
postižení. Výše příspěvku je odvozena od typu pomůcky.
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Touto formou lze přispívat i na výcvik vodicího psa pro nevi-
domé osoby.  

Příspěvek na úpravu bytu

Poskytuje se například na vybudování bezbariérového byd-
lení, zavedení telefonní linky, potřebného vytápění, stavební
úpravy pro instalaci výtahu atd. Příspěvek může být až do
výše 70 % prokazatelných výdajů, maximálně však 50 tis. Kč,
resp. 100 tis. Kč, jedná-li se o instalaci výtahu.

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Příspěvek lze poskytnout osobě s těžkou vadou nosného
a pohybového systému, resp. rodiči dítěte s obdobným pohy-
bovým omezením, dítěte nevidomého, pokud bude vozidlo
využíváno k dopravě tohoto dítěte. Maximální výše příspěvku
je 100 tis. Kč, v případě opravy motorového vozidla lze zís-
kat nejvýše 60 tis. Kč. Výše příspěvku se určuje s ohledem na
majetkové poměry osoby, resp. domácnosti této osoby.

Za obdobných podmínek lze poskytnout i příspěvek na
zvláštní úpravu motorového vozidla, která osobě zdravotně
postižené umožní obsluhu tohoto vozidla.

Příspěvek na provoz motorového vozidla

Výše příspěvku činí pro osoby těžce zdravotně postižené
s přiznaným III. stupněm, popř. pro rodiče dítěte s obdobným
postižením 4 200 Kč u jednostopého vozidla a 9 900 Kč
u ostatních vozidel. Osoby těžce zdravotně postižené, kterým
byl přiznán II. stupeň postižení, mohou dostat 2 300 Kč u jed-
nostopého vozidla a 6 000 Kč u ostatních vozidel.
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Příspěvek na individuální dopravu

Dávka je určena pro osoby s těžkou vadou nosného a pohy-
bového systému a osobě nevidomé na individuální dopravu,
která tímto příspěvkem může získat až 6 500 Kč ročně.

Příspěvek úplně 
nebo prakticky nevidomým občanům

Dávka je určena nevidomé osobě na krmivo pro vodicího
psa. Příspěvek se poskytuje ve výši 800 Kč měsíčně.

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

Příspěvek na péči je součástí systému sociálních služeb
a náleží osobě, které byl přiznán určitý stupeň závislosti na péči
jiné osoby. Lze ho použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se
zabezpečením pomoci závislé osobě. Může tedy sloužit jako
úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby, ale
i na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému pří-
slušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální
služby. Způsob zajištění péče může být různým způsobem
kombinován, tj. např. péče ze strany blízkých osob a současné
využívání profesionálních sociálních služeb (osobní asistence,
pečovatelská služba, denní stacionář, odlehčovací služby).

Žádost o příspěvek se podává na předepsaném formuláři na
obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalé-
ho pobytu závislé osoby. Obecní úřad dávku vyplácí formou
poštovní poukázky či zasláním na účet.

Příspěvek na péči (tab. 12) je odstupňován do 4 úrovní
podle míry závislosti osoby, a to od mírné závislosti v I. stup-
ni až po úplnou ve IV. stupni.
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TABULKA 12

Při reformě veřejných rozpočtů byla z příspěvku na péči
odbourána automatická valorizace, která měla zajistit, že výše
příspěvků nebude stagnovat a bude se vyvíjet v závislosti na
růstu cen v oblasti sociální péče. Touto změnou hrozí vážné
nebezpečí, že výše příspěvku na péči bude za cenami sociál-
ních služeb zaostávat a příspěvek nebude dostatečně plnit
svoje poslání.
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Mě sem poslaly odbory, mě vláda,
mě zaměstnavatelé a vás, Věruško,

vás posílá samo nebe!



Přehled 
Regionálních poradenských center 

pro zaměstnance

ČESKÉ BUDĚJOVICE

�� RPC PZ České Budějovice
Žižkova 12, 370 22 České Budějovice
JUDr. Ivana Zálišová
tel.: 386 359 703, 724 315 967
e-mail: rppcbud@cmkos.cz

Světlana Stránská
tel.: 387 718 423, 733 619 153
e-mail: juncbudejovice@cmkos.cz
pondělí 13,00 – 16,00
středa 13,00 – 18,00
čtvrtek 13,00 – 16,00 první a třetí čtvrtek v měsíci

�� Výjezdní místo Jindřichův Hradec
DOS Pravdova 1112/II, 377 01 J. Hradec 
JUDr. Ivana Zálišová
tel.: 384 363 175, 724 315 967
e-mail: rppcbud@cmkos.cz
úterý 10,00 – 14,30 třetí úterý v měsíci
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OBLAST PLZEŇ

�� RPC PZ Plzeň, 
Pobřežní 8, 301 17 Plzeň
JUDr. Josef Siegel
tel.: 377 236 039, 724 354 061
e-mail: rppplzen@cmkos.cz

Lenka Kotunová
tel.: 377 322 152, 733 619 154
e-mail: junplzen@cmkos.cz
úterý 10,00 – 16,00
středa 13,00 – 17,00
čtvrtek 13,00 – 15,00

�� Výjezdní místo Tachov
Úřad pro zastupování státu, T. G. Masaryka 1326, 
347 01 Tachov
JUDr. Josef Siegel
tel.: 724 354 061
e-mail: rppplzen@cmkos.cz
pondělí 12,00 – 15,30 první pondělí v měsíci

�� Výjezdní místo Domažlice
Úřad práce, Msgr. B. Staška 265, 344 01 Domažlice
JUDr. Josef Siegel
tel.: 724 354 061
e-mail: rppplzen@cmkos.cz
pondělí 11, 00 – 15,15 třetí pondělí v měsíci
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�� Výjezdní místo Klatovy
MO OS TOK, Nádražní 201, 339 01 Klatovy
JUDr. Josef Siegel
tel.: 724 354 061
e-mail: rppplzen@cmkos.cz
pondělí 11,00 – 15,30 čtvrté pondělí v měsíci
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OBLAST KARLOVY VARY

�� RPC PZ Karlovy Vary
Úřad práce
ul. Jednoty 654, 356 01 Sokolov
Mgr. Jindřich Pojkar
tel.: 352 678 310, 733 619 150
e-mail: rppusti@cmkos.cz

Lenka Frolíková
tel.: 352 678 310, 733 619 163
e-mail: junkvary@cmkos.cz
pondělí 11,30 – 16,15 první, druhé a čtvrté pondělí

v měsíci

�� Výjezdní místo Karlovy Vary
OS DLV Na Vyhlídce 1, 360 01 Karlovy Vary
Mgr. Jindřich Pojkar
tel.: 733 619 150
e-mail: rppusti@cmkos.cz
pondělí 11,30 – 16,30 třetí pondělí v měsíci
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OBLAST ÚSTÍ NAD LABEM

�� RPC PZ Ústí nad Labem
Dvořákova 2 II. p., míst. č. 214,
215, 400 01 Ústí nad Labem
Mgr. Jindřich Pojkar
tel.: 475 205 674, 733 619 150
e-mail: rppusti@cmkos.cz

Růžena Markovská
tel.: 475 207 674, 733 619 150
e-mail: junustinlabem@cmkos.cz
úterý 11,00 – 16,00
středa 10,00 – 17,00
čtvrtek 11,00 – 16,00 první a třetí čtvrtek v měsíci

�� Výjezdní místo Praha a Středočeský kraj
DOS, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3
Mgr. Jindřich Pojkar
tel.: 733 619 150
e-mail: rppusti@cmkos.cz
čtvrtek 11,00 – 16,00 druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci
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OBLAST LIBEREC 

�� RPC PZ Liberec
Vysoká 149, 460 10 Liberec 10-Františkov
Mgr. Marie Bašinová
tel.: 486 142 033, 724 316 238
e-mail: rppliberec@cmkos.cz

Zdeňka Kloučková
482 317 329
733 619 156
junliberec@cmkos.cz
pondělí 08,00 – 16,00 první, druhé a čtvrté pondělí
v měsíci
úterý 10,00 – 15,00
čtvrtek 11,00 – 16,00 první a třetí čtvrtek v měsíci

�� Výjezdní místo Rumburk
KD, třída SNP 484/29, 408 01 Rumburk
Mgr. Marie Bašinová
tel.: 724 316 238
e-mail: rppliberec@cmkos.cz
čtvrtek 10,30 – 14,30 čtvrtý čtvrtek v měsíci

�� Výjezdní místo Turnov
Dioptra, a.s., Sobotecká 1660, 511 06 Turnov
Mgr. Marie Bašinová
tel.: 481 358 111, 724 316 238
e-mail: rppliberec@cmkos.cz
čtvrtek 11,00 – 16,00 druhý čtvrtek v měsíci
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OBLAST HRADEC KRÁLOVÉ 

�� RPC PZ Hradec Králové
Gočárova 1620, 501 01 Hradec Králové
JUDr. Jiří Krška
tel.: 495 521 153, 724 354 014
e-mail: rpppardub@cmkos.cz

Ing. Václav Vokřál
tel.: 495 530 198, 733 619 164
e-mail: junhkralove@cmkos.cz
čtvrtek 08,00 – 15,00
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OBLAST PARDUBICE

�� RPC PZ Pardubice
Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice
JUDr. Jiří Krška
tel.: 466 511 272, 724 354 014
e-mail: rpppardub@cmkos.cz

Hana Sajdlová
tel.: 466 531 509, 733 619 157
e-mail: junpardubicevcmkos.cz
pondělí 09,00 – 15,00
úterý 09,00 – 15,00 třetí úterý v měsíci
středa 09,00 – 15,00

�� Výjezdní místo Náchod
Městský úřad, Palachova 1303, 547 01 Náchod
JUDr. Jiří Krška
tel.: 491 426 027, 724 354 014
e-mail: rpppardub@cmkos.cz
úterý 09,00 – 15,00 druhé úterý v měsíci

�� Výjezdní místo Ústí nad Orlicí
Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí
JUDr. Jiří Krška
tel.: 465 557 541, 724 354 014
e-mail: rpppardub@cmkos.cz
úterý 08,30 – 14,30 první úterý v měsíci
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OBLAST JIHLAVA 

�� RPC PZ Jihlava
KD, Tolstého 2, 586 01 Jihlava
JUDr. Ivana Zálišová
tel.: 724 315 967
e-mail: rppcbud@cmkos.cz
úterý 11,00 – 15,00 druhé a čtvrté úterý v měsíci

RPC PZ
Masarykovo náměstí 3, 586 01 Jihlava
Dana Sládková 
tel.: 567 213 822, 733 619 161
e-mail: junvysocina@cmkos.cz
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OBLAST BRNO

�� RPC PZ Brno
Malinovského náměstí 4, 660 87 Brno
JUDr. Šárka Heinzová
tel.: 542 212 015, 724 347 198
e-mail: rppbrno@cmkos.cz

Stanislava Slavíková
tel.: 539 269 334, 733 619 158
e-mail: junbrno@cmkos.cz
úterý 10,00 – 16,00 první, druhé a čtvrté úterý

v měsíci
středa 13,00 – 17,00
čtvrtek 10,00 – 14,00

�� Výjezdní místo Znojmo
OROS ČMOS, Dolní Česká 1 
(Dominikánský klášter 2. p., dveře č. 1), 669 02 Znojmo
JUDr. Šárka Heinzová
tel.: 515 224 860, 724 347 198
e-mail: rppbrno@cmkos.cz
pondělí 09,30 – 14,00 druhé a čtvrté pondělí v měsíci

�� Výjezdní místo Žďár nad Sázavou
Havlíčkovo nám. 152, (2. patro), 591 00 Žďár n. S.
JUDr. Šárka Heinzová
tel.: 724 347 198
e-mail: rppbrno@cmkos.cz
pondělí 10,00 – 16,00 první a třetí pondělí v měsíci
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�� Výjezdní místo Svitavy
T. G. Masaryka 2a, 586 02 Svitavy
JUDr. Šárka Heinzová
tel.: 461 533 432, 724 347 198
e-mail: rppbrno@cmkos.cz
úterý 09,00 – 14,00 třetí úterý v měsíci
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OBLAST ZLÍN 

�� RPC PZ ZLÍN 
Moravská stavební a inženýrská spol. 
náměstí T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín
Mgr. Jaromír Pospíšil
tel.: 577 011 372, 602 583 385
e-mail: rppzlin@cmkos.cz

Karel Popelka
tel.: 577 001 667, 733 619 159
e-mail: junzlin@cmkos.cz
pondělí 10,00 – 16,00 první, třetí a čtvrté pondělí

v měsíci
úterý 10,00 – 16,00
středa 13,00 – 17,00
čtvrtek 10,00 – 14,00 první a třetí čtvrtek v měsíci

�� Výjezdní místo Uherské Hradiště
Stojanova 484, 686 52 Uherské Hradiště
Mgr. Jaromír Pospíšil
tel.: 602 583 385
e-mail: rppzlin@cmkos.cz
pondělí 09,00 – 14,00 druhé pondělí v měsíci

�� Výjezdní místo Kroměříž
OVV ČSSD, 
Kolárova 528/1, 767 01 Kroměříž
Mgr. Jaromír Pospíšil
tel.: 602 583 385
e-mail: rppzlin@cmkos.cz
čtvrtek 09,30 – 13,30 čtvrtý čtvrtek v měsíci
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�� Výjezdní místo Vsetín
Dolní náměstí 310, 755 01 Vsetín
Mgr. Jaromír Pospíšil
tel.: 602 583 385
e-mail: rppzlin@cmkos.cz
čtvrtek 09,30 – 13,30 druhý čtvrtek v měsíci

67



OBLAST OLOMOUC

�� RPC PZ Olomouc
DOS, Palackého 21, 772 00 Olomouc
JUDr. Josef Melichar
tel.: 585 751 333, 607 737 875
e-mail: rppolomouc@cmkos.cz

Jaroslav Škrabal
tel.: 585 750 400, 733 619 160
e-mail: junolomouc@cmkos.cz
pondělí 09,00 – 16,00
středa 10,00 – 17,00

�� Výjezdní místo Bruntál
Dukelská 2, 792 11 Bruntál
JUDr. Josef Melichar
tel.: 607 737 875
e-mail: rppolomouc@cmkos.cz
čtvrtek 09,30 – 13,30 třetí čtvrtek v měsíci

�� Výjezdní místo Šumperk
DOS, prof. Fialy 12a, 787 01 Šumperk
JUDr. Josef Melichar
tel.: 583 213 725, 607 737 875
e-mail: rppolomouc@cmkos.cz
čtvrtek 11,30 – 17,00 první čtvrtek v měsíci
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�� Výjezdní místo Nový Jičín
Klub důchodců
Msgr. Šrámka 11 (klub důchodců), 741 01, Nový Jičín
JUDr. Josef Melichar
tel.: 607 737 875
e-mail: rppolomouc@cmkos.cz
úterý 09,45 – 13,30 třetí úterý v měsíci
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OBLAST OSTRAVA

�� RPC PZ Ostrava
U Tiskárny 1, 702 00 Ostrava 2
JUDr. Jarmila Podhajská
tel.: 596 104 230, 724 346 853
e-mail: rppostrava@cmkos.cz

Jana Mertová
tel.: 596 104 229, 733 619 162
e-mail: junostrava@cmkos.cz
pondělí 09,00 – 15,00 první a třetí pondělí v měsíci
pondělí 12,00 – 16,00 druhé a čtvrté pondělí v měsíci
úterý 09,00 – 15,00 druhé a čtvrté úterý v měsíci
středa 12,00 – 16,00
čtvrtek 09,00 – 15,00 druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci

�� Výjezdní místo Frýdek-Místek
tř. T. G. Masaryka 1108, 738 01 Frýdek-Místek
JUDr. Jarmila Podhajská
tel.: 724 346 853
e-mail: rppostrava@cmkos.cz
čtvrtek 09,00 – 15,00 první a třetí čtvrtek v měsíci

�� Výjezdní místo Karviná
Univerzitní náměstí 1935/1, 733 01 Karviná-Fryštát
JUDr. Jarmila Podhajská
tel.: 596 312 222, 724 346 853
e-mail: rppostrava@cmkos.cz
úterý 09,00 – 15,00 první a třetí úterý v měsíci
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Pocit, že jako zaměstnanec jsem váš 
rovnoprávný smluvní partner,

mám bohužel až nyní…
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