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l e g i s l a t i v a …  
 
 

 SVÉPRÁVNOST A VOLEBNÍ PRÁVO  
 

Soudy mohou v řízení o svéprávnosti omezit i volební právo 
Soudy mohou v řízení o svéprávnosti rozhodnout také o omezení výkonu 

volebního práva. Sjednocující stanovisko dnes schválilo občanskoprávní a 
obchodní kolegium Nejvyššího soudu, informoval mluvčí soudu Petr Tomíček. 
Podle Ligy lidských práv jde stanovisko NS proti snahám o inkluzi lidí s 

postižením do společnosti i proti demokracii jako takové. 
 
Názory se dosud v praxi různily. Podle některých soudů nelze bránit ve volbě 

člověku s omezenou svéprávností, který se dostaví do volební místnosti a projeví 
zájem volit. Podle jiných soudů výkon volebního práva omezit lze, a to právě při 

rozhodování o svéprávnosti. 
 
„V řízení o omezení svéprávnosti je soud oprávněn rozhodnout i o tom, zda se 

posuzovaná osoba omezuje ve svéprávnosti k výkonu volebního práva,“ uvedl nyní 
ve stanovisku NS. Odkázal na starší rozhodnutí Ústavního soudu i na judikaturu 

Evropského soudu pro lidská práva, podle kterého omezení volebního práva 
nesmí být zákonným důsledkem omezení svéprávnosti, ale musí být předmětem 
individuálního soudního přezkumu. 

 
V řízení o omezení svéprávnosti mají soudy podle stanoviska posuzovat, zda jsou 
u konkrétního člověka dány podmínky také pro omezení výkonu volebního práva. 

Z odůvodnění pak musí být jasné, že se soud otázkou zabýval, i když třeba 
nakonec svéprávnost ve vztahu k volebnímu právu neomezil. 

 
Sjednocující stanovisko NS se rodilo několik měsíců. Existovaly i alternativní 
protinávrhy, podle kterých volební právo soudním rozhodnutím omezit nelze. 

Také podle otevřeného dopisu nevládních organizací měli soudci spíše stanovit, že 
volební právo náleží všem dospělým a nemůže být soudně redukováno. 

 
„Systém, který zpochybňuje schopnost volit jen u lidí se zdravotním postižením, 
když u ostatních lidí je toto právo zaručeno bez výjimky, je zjevně diskriminační a 

v dnešní společnosti nepřípustný,“ stálo v otevřeném dopisu. 
 
Liga lidských práv se ke schválenému stanovisku staví kriticky. „Soudci 

nerespektují Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, která 
neumožňuje omezovat volební právo na základě skutečného nebo domnělého 

postižení. Žádné jiné skupině dospělých občanů nemůže soud zakázat účastnit se 
voleb, svým stanoviskem v podstatě NS potvrdil, že lidé s mentálním postižením 
nebo duševní poruchou jsou pro něj občané druhé kategorie,“ sdělila ČTK Zuzana 

Durajová z ligy. 
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Ústavní soud už v roce 2010 rozhodl, že lidé bez způsobilosti k právním úkonům 
nesmějí být paušálně zbavení volebního práva. Soudy mají podle nálezu 

přezkoumávat okolnosti jednotlivých případů a zjistit, zda konkrétní lidé 
porozumí významu, účelu a účinkům voleb. Pokud zjistí, že volby chápou, nesmí 

je zbavit způsobilosti úplně, ale jen částečně, a tak jim umožnit výkon volebního 
práva. 
 

 
 

 ZMĚNA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 
www.invarena.cz 

 
Do konce března lze podat přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny 

Výběr zdravotní pojišťovny je pro každého občana České republiky dobrovolný, 
přičemž zdravotní pojišťovnu lze jednou ročně změnit, a to buď k 1. lednu nebo k 

1. červenci. Přihlášku ke změně je však nezbytně nutné podat minimálně tři 
měsíce předem, tedy k 30. září a k 31. březnu. 
 

Pojišťovny se snaží nalákat klienty různými bonusy a marketingovými akcemi, ale 
při výběru je mnohem důležitější dostupnost zdravotní péče – tedy síť lékařů a 
nemocnic, s nimiž má zdravotní pojišťovna uzavřenou smlouvu. 

 
Jelikož zdravotní pojišťovny nemají ve své roli prostředníka mnoho možností, jak 

množství přijatých i vynaložených financí ovlivnit, snaží se tedy o získání každého 
pojištěnce. Oblíbeným nástrojem k tomu bývají především takzvané věrnostní 
programy, jejichž smyslem je získávání bodů za splnění určitých aktivit, které se 

následně přemění ve finanční příspěvky na očkování, pohybové aktivity, 
preventivní vyšetření kožních znamének, léčebně-ozdravné pobyty pro děti apod. 

 
Mnohem důležitější než nabízené bonusy, by ale při výběru zdravotní pojišťovny 
měla být dostupnost zdravotní péče – tedy síť lékařů a nemocnic, s nimiž má 

zdravotní pojišťovna uzavřenou smlouvu. Jedině tak se lze vyhnout platbám v 
ordinaci. Výjimku tvoří pouze akutní stav, kdy ošetření zdravotní pojišťovna 
uhradí i mimosmluvnímu zařízení. Povinnost zveřejňovat seznam smluvených 

zdravotních pojišťoven mají všichni lékaři či jejich zaměstnavatelé. 
 

V současné době lze v České republice vybírat ze sedmi zdravotních pojišťoven. 
Jsou jimi: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP), Zdravotní pojišťovna 
ministerstva vnitra ČR (ZPMV), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP), 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP), 
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VoZP), Revírní bratrská pokladna, zdravotní 

pojišťovna (RBP) a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ). 
 

Zdravotní pojištění odvedené ze mzdy 

Nejčastějším způsobem výběru pojistného je odvod příslušné částky ze mzdy 
pojištěnce zaměstnavatelem zdravotní pojišťovně, u niž je daný pojištěnec 
registrován. „Nejpočetnější skupinu pojištěnců tvoří tedy zaměstnanci. Sazba 

pojistného je v tomto případě stanovena na 13,5 % z vyměřovacího základu 
měsíční hrubé mzdy, přičemž třetinu si hradí zaměstnanec a zbylých 9 % za něj 
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doplácí zaměstnavatel. Pokud by zaměstnanec s odvodem pojistného nesouhlasil, 
má zaměstnavatel pravomoc snížit zaměstnanci o příslušné pojistné mzdu formou 
srážky, a to i bez jeho souhlasu,“ prozrazuje Lukáš Zelený, vedoucí právního 

oddělení dTestu. 
 

Zdravotní pojištění u OSVČ 
Výpočet odvodu částky u OSVČ je poněkud složitější. Procentní sazba je sice 
stanovena také na 13,5 %, určení vyměřovacího základu však úzce souvisí s 

aktuální průměrnou mzdou národního hospodářství. 
 

Ta se v letošním roce navýšila na 28 232 korun. Výše minimálních měsíčních 
záloh tedy vzrostla z 1823 korun na 1906 korun. Jistou benevolenci poskytuje 
živnostníkům pouze volba rozhodného období – každý z nich si může zvolit, zda 

bude pojistné odvádět v ročním intervalu, nebo si vybere měsíční variantu ve 
formě záloh. 
Totožná procentní sazba (13,5 %) je stanovena i pro osoby bez zdanitelných 

příjmů (OBZP). Také zde je vyměřovacím základem minimální mzda, která se v 
tomto případě navýšila na 11 000 korun. Dosavadní měsíční záloha tak u nich z 

1337 korun vzrostla na 1485 korun. 
 
Poslední, velmi početnou kategorii účastníků tvoří takzvaní státní pojištěnci, tedy 

osoby, které z nejrůznějších důvodů nemohou být samy plátci daného pojištění. 
Jsou jimi například studující nezaopatřené děti ve věku do 26 let, které si ještě 

nevydělávají, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené, starobní 
důchodci, uchazeči o zaměstnání registrovaní na úřadu práce, osoby převážně 
nebo úplně závislé na péči jiné osoby a ty, které o ně pečují, osoby ve vazbě nebo 

výkonu trestu a osoby, které dosáhly věku potřebného na starobní důchod, ale z 
důvodu nedostatečného počtu odpracovaných let nesplňují podmínky na jeho 
přiznání. Stanovením nového vyměřovacího základu u nich bylo původní pojistné 

ve výši 870 korun valorizováno na 920 korun měsíčně. Za tyto skupiny osob 
hradí pojistné prostřednictvím státního rozpočtu stát. 

 
„Změny v platbách pojistného se netýkají jen částek samotných, ale i účtů, kam 
jsou platby zasílány. Z důvodu úpravy zákona o rozpočtových pravidlech dochází 

k rozšíření souhrnných účtů státní pokladny. V důsledku toho všem zdravotním 
pojišťovnám vzniká povinnost převést své bankovní účty do České národní banky. 
Mnohé z nich již tuto změnu učinily, další budou následovat,“ upozorňuje Lukáš 

Zelený. 
 

Petra Slušňáková 
Tisková zpráva 
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f i n a n c e …  
 

 
 

 NOVINKY V ÚČETNICTVÍ 2017  
http://www.ucetnictviproneziskovky.cz 

 
NOVINKY V ÚČETNICTVÍ NNO 2017 

Dnes podrobně o legislativních změnách, které mají přímý dopad na účetnictví i 
finanční řízení neziskových organizací.  Přejeme vám příjemné čtení! 
 

Elektronická evidence tržeb NNO 
O tzv. EET jste toho v posledních měsících určitě slyšeli hodně. My se zaměříme 
na specifika EET z pohledu neziskové organizace. Proč? Protože mezi neziskovými 

organizacemi najdeme spoustu takových, kterých se EET v letošním roce může 
výrazně dotknout. 

 
Jak asi všichni víte, pro povinnost evidovat tržby není důležitá právní forma 
konkrétního subjektu, ale jeho činnost. Je to z toho důvodu, že „rozhodným 

příjmem“, tedy příjmem, který zakládá povinnost evidovat tržby, je příjem z 
činnosti, která je podnikáním (s určitými výjimkami). Za evidovanou tržbu, tedy 

tržbu, která podléhá povinnostem plynoucím z tohoto zákona, nejsou považovány 
tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnost veřejně prospěšných poplatníků. 
Nabízí se otázka: jak poznat, že příjmy mé vedlejší podnikatelské činnosti lze 

považovat za drobné? 
 
Jsou to: 

 příjmy/výnosy z dané činnosti, které za předchozí rok nepřekročily částku 
175 tisíc Kč 

 příjmy/výnosy z dané činnosti, které za předchozí rok nepřekročily 5% z 
celkových příjmů/výnosů veřejně prospěšného poplatníka za dané období. 

 
To ovšem není všechno. Abyste neudělali chybu, musíte si dát pozor ještě 

na: 
Každoročně jste povinni tato kritéria znovu posoudit a jejich splnění musíte být 
schopni doložit.  V případě nově registrovaného veřejně prospěšného poplatníka je 

možné provést tzv. kvalifikovaný odhad. 
 

K problematice EET je důležité ještě následující: 

 příjmy z nájmu a reklamy patří u NNO vždy do vedlejší hospodářské 

(podnikatelské) činnosti 

 příjmy z příležitostné výdělečné činnosti vykonávané v rámci hlavní činnosti 

(např. pořádání společenského setkání, na kterém se vybírá vstupné), 
naopak předmětem EET nejsou. (Pozor, tuto činnost ale nezaměňujme s 
vedlejší hospodářskou činností.) 

 předmětem EET nejsou příjmy z podnikatelské činnosti, které získáváte 
výhradně bezhotovostní formou 
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Zákon o daních z příjmů v §17a definuje, že veřejně prospěšným poplatníkem je 
ten, kdo v hlavní činnosti neprovozuje podnikání (ponechme stranou, že Zákon o 
statusu veřejné prospěšnosti dosud nebyl přijat). Nicméně, Generální finanční 

ředitelství dosud nevydalo metodiku, která by pro případ NNO řešila, co je nebo 
co není podnikáním. Je tedy možné, že činnost jedné NNO „její“ finanční úřad 

posoudí jako „nepodnikání“, zatímco tu samou činnost druhé NNO posoudí jiný 
finanční úřad jako podnikatelskou činnost. Jak se moudře chránit předem? 
Požádejte finanční úřad o vydání tzv. závazného stanoviska. To vám v budoucnu 

může ušetřit spoustu starostí a problémů. 
 

Transformace NNO 
Je pět minut po dvanácté, ale třeba se to dá ještě zachránit! Neprovedli jste 
transformaci své neziskovky do 31. 12. 2016? Čili nepřizpůsobili jste statut, 

stanovy atd. úpravě dle NOZ (nový Občanský zákoník) a nedoručili jej včas 
patřičnému státnímu orgánu? Pak může dojít k výmazu vaší organizace. Velmi 
vám doporučujeme udělat to co nejdříve. I přesto, že je již po termínu! 

 
A na co vás ještě chceme upozornit 

Připravuje se novela Zákoníku práce. Ta by měla, kromě jiného, ještě v letošním 
roce upravit podmínky práce z domova. 
 

A poslední věc.  
Došlo ke změně struktury účetních výkazů (rozvaha a výsledovka) a požadavků 

na obsah přílohy účetní závěrky za rok 2016. Nezapomeňte si ohlídat i tuto 
změnu. Nebo to můžeme udělat za vás. Ostatně jako cokoliv z tohoto článku. 
 

 
 

c e s t o v á n í …  
 
 

 ÚSTECKO SASKÉ POHRANIČÍ  
http://www.kr-ustecky.cz 

 

Připravují se informace o bezbariérových turistických místech v ústecko-
saském pohraničí 

Propojené webové stránky s detailními informacemi o bezbariérovosti hotelů, 
kulturních zařízení i restaurací, speciální jízdy na mosteckém polygonu pro 
handicapované i lékařské konference. Tak bude ve zkratce vypadat projekt Česko-

saské pohraničí bez bariér. 
  

Tento projekt představili v německých Drážďanech tamním novinářům první 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro oblast sociálních věcí Martin Klika a 
krajský radní pro cestovní ruch Zdeněk Matouš. Právě Ústecký kraj a Svobodný 

stát Sasko si celý projekt vzaly pod svá křídla. Český web by měl vzniknout ještě 
do konce letošního roku. 
Nyní se začíná pracovat hlavně na studii bezbariérovosti ústeckého regionu. V 

Sasku již svou část webu mají. Právě z této studie by měly vzejít veškeré 
informace na nové webové stránky kraje. 
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Celkový rozpočet projektu bude činit asi jeden milion eur. Téměř 900 tisíc ovšem 
půjde z dotace. Na webech najdou handicapovaní návštěvníci například informace 
o tom, kolik je u muzea parkovacích míst či jak jsou řešeny výtahy či toalety. 

„Načerpali jsme zkušenosti už při realizaci projektu Krušné hory bez bariér. Víme, 
jak důležité je pro osoby s handicapem vědět, kam konkrétně mohou bez 

problémů vyrazit, aby až na místě nenarazily na komplikace. Takhle budou moct 
plánovat a mít neustále přehled. Budeme i zajišťovat jakési kontrolory, které 
budou průběžně a namátkově informace ověřovat,“ uvedl při konferenci náměstek 

hejtmana Martin Klika. 
Ústecký kraj plánuje v rámci projektu také uspořádání handbike maratonu na 

Labské stezce a Krušnohorské magistrále. Právě o tyto dvě akce byl mezi 
německými zástupci médií největší zájem. „Na společném webu najdou informace 
turisté od nás i z Německa. I z veletrhů cestovního ruchu víme, jak důležité a 

potřebné jsou,“ dodal Zdeněk Matouš. 
Projekt bude trvat tři roky. Během něj se budou pořádat i společná setkání lékařů 
nebo sociálních pracovníků, hlavně pro předání zkušeností s jednotlivými 

možnostmi například pro osoby po úrazech. Právě pro ty se počítá s vytvořením 
publikace, která by jim měla poskytnout základní informace o institucích či 

specialistech, na které se mohou po úrazu obrátit.  
Zdroj: TZ 13. 2. 2017, Ing. Lucie Dosedělová, http://www.kr-ustecky.cz 
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