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V první  dekádì  mìsíce  února se
objevil v  meziresortním pøipomínkovém øí-
zení dlouho oèekávaný návrh zákona o evi-
denci tr�eb. Tento zákon je jedním z  nejdù-
le�itìjších zákonù  pøedlo�ených souèasnou
vládní  koalicí.  Spoleènì  s pøipravovaným
zákonem  o prokazování  majetku  tvoøí  je-
den z nejvýznamnìjších pilíøù  programové-
ho prohlášení vlády.

Vzhledem k  záva�nosti  pøekláda-
ného zákona  pova�ujeme za  nutné  pøipo-
mínky èi komentáøe k vlastnímu legislativní-
mu návrhu doprovodit urèitými obecnìjšími
doporuèeními a pøipomínkami souvisejícími
s celkovým projektem pøípravy, verifikace a
fungování elektronické evidence tr�eb.

Úvodem   pova�uje   ÈMKOS   za
nutné zdùraznit, �e i kdy� pøedlo�ený návrh
zákona (resp. spuštìní  elektronické eviden-
ce tr�eb)  je velmi  významným  poèinem  v
boji proti daòovým únikùm a za  efektivní a
moderní  daòový  systém v Èeské republice
není a  nemù�e  to být  krokem jediným. V
tomto pohledu je nutno ocenit ji� pøijaté le-
gislativní i technicko-organizaèní opatøení v
boji proti tzv. karuselovým obchodùm.

Nicménì se  Èeskomoravská kon-
federace odborových svazù nedomnívá,  �e
tìmito opatøeními v oblasti nepøímých daní
by  se  mìla  vyèerpat  veškerá aktivita sou-
èasné  vládní  koalice  ve  vztahu k nápravì
dlouhodobì nahromadìných (a neøešených)
problémù v oblasti daòového  systému Èes-
ké republiky.  Zvláštì  se domníváme,  �e je
potøeba   pøipravit a  v dohledné  dobì  pøi-
jmout  komplexní  novelu  zákona  o dani z
pøíjmu, zamìøenou  zvláštì na zjednodušení

a racionalizaci v oblasti danì z pøíjmu práv-
nických osob.

ÈMKOS  pova�uje  hned  úvodem
za potøebné zdùraznit, �e se Ministerstvo fi-
nancí zhostilo nelehkého úkolu vypracování
návrhu  zákona velmi  dobøe. Co� je, mimo
jiné dùsledkem výrazné inspirace tohoto zá-
kona  chorvatským pøíkladem. Nelze samo-
zøejmì  pøehlédnout,  �e  je  ve skuteènosti
pøedkládán  zákon, který  je provìøený pra-
xí, funguje a  nese pozitivní  výsledky. To je
také jeho nejvìtší devízou.  Pøes jasnì pozi-
tivní pøístup  ÈMKOS k tomuto zákonu po-
va�ujeme  za  nutné  uvést  nìkolik

:

1. Celá øada podstatných, a hlav-
nì klíèových informací pro posouzení a po-
chopení  celkového fungování  projektu za-
vedení elektronického  systému evidence tr-
�eb je prozatím v dùvodové zprávì nahoze-
na  ponìkud  rozostøenì.   Nespornì  bude
tøeba jejich konkretizace. Jedná se v zásadì
o dva okruhy problémù:

a  k nim�  je nutno dle
našeho  názoru  zaujmout  jednoznaèný po-
stoj. Jedná se napø. o otázku  výjimek z po-
vinnosti elektronické evidence tr�eb, o kon-
kretizaci nákladù na  zavedení tohoto systé-
mu  a to  jak  ve  veøejném  sektoru  tak i u
soukromých  subjektù,  u soukromých  sub-
jektù je  nutno jednoznaènì urèit kdo pone-
se náklady na zavedení systému  (popø.  jak
to bude legislativnì ošetøeno), jakým zpùso-

K vlastnímu návrhu zákona

zásad-
ních pøipomínek

První  okruhem  jsou  otázky,
které pøímo souvisejí s pøedkládaným
návrhem  zákona

bem   bude   postupnì   nabíhat  povinnost
elektronické  evidence  v  konkrétních obo-
rech,  další dùle�itou  otázkou je napø. otáz-
ka  mo�nosti  èi  nemo�nosti  vyu�ití  získa-
ných  poznatkù z  elektronické  evidence tr-
�eb k provìøování plnìní daòové povinnos-
ti v  minulosti  (napø. i v  návaznosti  na pøi-
pravovaný   zákon  o  prokazování  pùvodu
majetku),

, (budování
úlo�ištì,  zpùsob  poøízení  hardwaru  i soft-
waru,  termín spuštìní  testovacího prostøe-
dí,   mediální   podpora  zavedení  systému
elektronické evidence tr�eb).  Bohu�el  tyto
otázky jsou v obecné èásti dùvodové zprávy
jen nahozeny, pøitom  bezpeèné, spolehlivé
a bezchybné  fungování  systému  hned  od
poèátku  je v takto  exponované oblasti na-
prostou  nezbytností.  Pova�ujeme proto za
vhodné doplnit a  konkretizovat v  tomto o-
hledu dùvodovou zprávu,  nebo vytvoøit do-
provodný  dokument  zabývající se technic-
ko-organizaèními aspekty spuštìní systému
elektronické evidence tr�eb od 1. 1. 2016.

ÈMKOS je pøesvìdèena, �e disku-
se o zavedení systému  elektronické eviden-
ci tr�eb, který je jedním z pilíøù daòové  po-
litiky souèasné vlády se nemù�e zú�it pouze
na pøipomínkové øízení k zákonu,  ale musí
pokraèovat  v rámci  jednání  tripartity a je-
jích pracovních týmù a to v obou  rovinách.
(ÈMKOS pova�uje  za vhodné,  aby byly ve

pokraèování na další stranì

Druhým okruhem jsou otázky
postupu,    pøípravy   a    zabezpeèení
technického øešení projektu

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE...
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ELEKTRONICKÁ EVIDENCE...
pokraèování z pøedchozí strany

Ing. M. Fassmann, ÈMKOS
redakènì kráceno

vhodnì zvolené periodicitì podávány  RHSD
informace o postupu  prací na  zavádìní sys-
tému).

2. Pro  správné  fungování zákona
pova�uje ÈMKOS dobrovolné zapojení obèa-
nù do veøejné  kontroly  systému  za  nezbyt-
nost.  Vedle   navrhovaného  komunikaèního
kanálu   mezi  kupujícím  a  správcem   danì
umo�òujícím ovìøit, zda vydaná úètenka byla
opravdu zaregistrovaná, je klíèovým motivaè-
ním systémem  úètenková loterie.  Domnívá-
me se, �e je v této oblasti nutno bedlivì  ana-
lyzovat pozitivní i negativní zkušeností  zemí,
kde   tyto  systémy  fungují  a pak  realizovat
úèinný pravidelný systém  úètenkové  loterie.
V tomto ohledu se ÈMKOS  nemù�e  ztoto�-
nit s pøedstavou MF ÈR. Zavedení úètenkové
loterie jako fakticky  nepravidelného systému
slou�ícího  spíše  k propagaèním  úèelùm po-
va�ujeme za naprosto nedostateèné. Pova�u-
jeme  naopak za  klíèové  vytvoøit  pravidelný
systém s výraznými cenami tak, aby  se  této
loterie úèastnilo co nejvíce spotøebitelù (resp.
vydaných úètenek).

3. ÈMKOS pova�uje pøíslib na sní-
�ení  nominální  sazby  DPH,  se  kterým  se
operuje  jako  s  nástrojem  pro  kompenzaci
pravdìpodobného   nárùstu   cen  nìkterých
zbo�í a slu�eb  u koneèného spotøebitele, mi-
nimálnì za pøedèasný.  ÈMKOS je  pøesvìd-
èena, �e pohyby v  oblasti zdanìní  nelze po-
suzovat takto „vázanì“ na oblast sazeb DPH.
Pøedevším je potøeba samozøejmì  vyèkat na
kvantifikaci skuteèných  finanèních efektù to-
hoto opatøení. Dále je nutno tyto zámìry po-
soudit v  kontextu  celkového  stavu a vývoje
veøejných   financí  a  v  neposlední  øadì  i v
kontextu nezbytné nápravy  extrémnì rozdíl-
ného  zdanìní  mezi  jednotlivými  subjekty v
daòovém systému ÈR  (napø. v  kontextu vel-
mi vysokého zdanìní zamìstnancù).

Zavedení  elektronické  evidence tr-
�eb bude významným  nástrojem v boji  proti
šedé  ekonomice a  daòovým únikùm. Ve vý-
bìru DPH podle  propoètù makroekonomic-
kého oddìlení ÈMKOS roènì  uniká 10 - 15
mld. Kè z titulu toho,  �e  celý  sektor malých
obchodních  firem vè. øemesel  nemá  dosta-
teènou evidenci tr�eb. Jde pøedevším  o  celé
sítì obchodù (napø. vietnamská a èínská  dia-
spora dnes ovládá kolem poloviny poètu ma-
lých smíšených obchodù v zemi),  kteøí  zcela
bì�nì nakupují v obchodních øetìzcích zbo�í,
které  dále  prodávají  se  svou  pøirá�kou, ze
které se  ji� neodvádí  �ádná DPH. Objem tr-
�eb (bez DPH), které procházejí pøes tyto ob-
chody,  se odhaduje  na  350 - 400  mld. Kè
podle  oficiálních  èísel a minimálnì  50 - 70
mld. Kè bude obrat,  který  není nikde evido-
ván.  Skuteèná  provìøitelná  evidence  tr�eb
však  není  vy�adována  u  �ádného  subjektu
plátci DPH.  Celkový efekt,  který  mù�e pøi-
nést povinné zavedení elektronické  evidence
tr�eb veøejným financím tak mù�e dosáhnout
minimálnì 20 mld. Kè roènì.

Kabinet Bohuslava Sobotky  osvìdèil,  �e je levicový,  nejen štìdrou  sociální
politikou, ale i tím, �e pøi Úøadu vlády po dlouhé dobì vznikly odbory. S nespokojený-
mi organizovanými  zamìstnanci se teï musí ve  Strakovì akademii vypoøádat ministr
pro lidská práva Jiøí Dienstbier,  proti nìmu�  se vzbouøila vìtšina lidí z Agentury pro
sociální zaèleòování. Ani proto ale vláda na odbory nezanevøela, naopak  chystá se jí
víc finanènì podporovat.  Další peníze jim pøinese novela zákoníku práce,  která èeká
ve snìmovnì na druhé ètení.

Jedna z novinek se týká svazových inspektorù, kteøí stejnì  jako ti, ze státního
úøadu, hlídají, jestli se na pracovištích dodr�uje bezpeènost práce. U� dnes jim na do-
hled stát vyèleòuje peníze,  ale nebylo jasné, jestli se z balíku  dá platit i školení odbo-
ráøských inspektorù.  V praxi se pak dìlo vìtšinou to,  �e se podobné  náklady neuzná-
valy.

Do  budoucna  zákon  jednoznaènì øekne,  �e proškolování  je nutná  souèást
kontrol,  a tím pádem zlepšování  svazových  inspektorù  zaplatí  stát.  „Jestli má  jít o
kvalitní kontrolu, musejí svazoví inspektoøi prùbì�nì udr�ovat  krok s vývojem techno-
logií,  techniky nebo  škodlivinami,“ øíká  Vít Samek,  místopøedseda  Èeskomoravské
konfederace odborových svazù.

Ministerstvo práce, které stojí  za návrhem zákona,  loni na kontroly odborá-
øùm vyplatilo kolem 32 milionù korun,  letos se poèítá  zhruba se  40 miliony.  O kolik
penìz pùjde pøíští rok, urèí pøedem dohoda, je� vzejde z jednání tripartity.

Vedle penìz na  školení inspektorù má stát  novì zaèít pøispívat také na orga-
nizaci jednání s politiky a zamìstnavateli,  a to na úrovní celostátní i krajské. To v zá-
konì pùvodnì  nebylo, s návrhem  pøišel snìmovní výbor pro sociální politiku. „Pøed-
seda Evropské komise  Jean-Claude Juncker  apeluje na  národní vlády, aby podporo-
valy sociální dialog i na regionální úrovni.  Tak pak si musíme øíct,  jestli o tom  chce-
me jen kecat, nebo nìco opravdu dìlat,“ zdùvodòuje pozmìòovací návrh Jaroslav Za-
vadil, šéf snìmovního výboru a bývalý odborový pøedák.

V tom mu  dává  za pravdu  i ministerstvo  práce,  které s navr�enou  zmìnou
souhlasí  státní financování „malých“ tripartit  i té velké  pova�uje  unijního závazku.
„Sociální dialog potøebuje dlouhodobé zajištìní podpory.  Pùjde o pøípady  projedná-
vání dùle�itých otázek, které se týkají zájmù pracujících, napøíklad pracovní, výrobní,
mzdové,  kulturní nebo sociální podmínky,“ dodává  Miluše Trefancová,  mluvèí mini-
sterstva.

Odboráøi finanèní výpomoc pochopitelnì vítají, ostatnì se za ni sami na  jed-
náních zasazovali. „Je to dùle�itá souèást demokratického systému v EU. Státní insti-
tuce a krajské samosprávy  hradí tyto náklady z veøejných rozpoètù,  sociální partneøi
mají k dispozici  pouze omezené prostøedky  z pøíspìvkù svých èlenù,“ uvádí Samek.

Èesko se  tak zaèleòuje do proudu,  který v Evropì  zaèal prosazovat  šéf  EK
Juncker. Letos je to  30 let od chvíle,  kdy zaèala na evropské  úrovni spolupráce  mezi
sociálními  partnery po  ustavujícím setkání na  belgickém  zámku  Val-Duchesse.  Na
konferenci, která se  konala letos zaèátkem  bøezna a kde se  sešli evropští politici, za-
mìstnavatelé a odboráøi, Juncker nabádal státníky, aby peníze uvolnili.

„Komise sociální dialog výraznì podpoøí z evropských zdrojù a vyzývá vlády
èlenských zemí, aby na národní úrovni uèinily podobnì,“ prohlásil  tehdy pøední unij-
ní politik.

Státní dotování odboráøských aktivit má své odpùrce,  proti vystoupila napøí-
klad ODS. „Není mo�né, aby z kapes nás všech šly prostøedky na sociální dialog. Od-
boráøi by mìli vysávat státní rozpoèet a svou èinnost  hradit z ryze vlastních prostøed-
kù?“ protestuje Lenka Kohoutová, sociální expertka obèanských demokratù.

Zatím nelze øíci, na kolik  penìz podpora odboráøských jednání vyjde, proto-
�e na  nì dosud  stát  nepøispíval.  Dá se jen  pøedpokládat,  �e by mohlo  jít o  desítky
milionù.

Na Junckerùv apel

Sociální Evropa

Zdroj: Kateøina Surmanová - Hospodáøské noviny

Odbory dostanou od státu více penìz



vyperte.  Skvrny  od  marmelády  nebo
d�emu  zmizí pomocí mýdlového louhu
a teplé vody.

Skvrny  od guláše a jiných ma-
sitých jídel jsou èasté. Vyvádìjí, jako by
byly za  svou  pøítomnost  honorované.
Mù�eme  je zaplašit  opakovaným potí-
ráním  trochou  mycího  prostøedku na
nádobí.

Pivní  skvrny  opouštìjí nezná-
mé  prostøedí,  kdy�  jim dáte ochutnat
roztok z jednoho dílu vody se èpavkem
a jednoho dílu lihu.  Pak skvrny odsajte
papírovou utìrkou, otøete èistou vodou
a vyperte.

Látku se skvrnou od kávy pøed
praním namoète  do studeného mléka.
Na èerstvé skvrny  postaèí octová voda
nebo sùl.

Skvrny  od  bílého vína lze od-
stranit dobøe.  Tøete je  kouskem ledu a
poté  vysušte  èistým  plátìným  ubrou-
skem nebo  hadøíkem.  Èervená vína si
tvrdošíjnì  zachovávají  svou  èervenou
barvu.  Nedají se pøehlédnout, jsou do-
bøe znatelné i tìm, kteøí špatnì vidí ne-
bo  zrovna  nemohou  najít  své  brýle.
Odsajte  tekutinu,  posti�ená  místa po-
sypte  kuchyòskou  solí. Velkou skvrnu
mù�ete pøelít kyselým mlékem. Èerstvì

Nápojové skvrny

vylité  èervené  víno  se té� doporuèuje
polít vínem bílým.

Receptur  na odstranìní  skvrn
je mnoho. Oslovil jsem kuchaøe, �eny v
domácnosti,  nìco  vyèetl.  Návody  na
odstranìní   skvrn  nejsou  v�dy  jedno-
znaèné, ale mù�ete je pou�ít a pøesvìd-
èit  se o  jejich  úèinnosti.  Informace a
pokyny   jsou  u�iteèné,  i kdy�  tyto  o
skvrnách  nejsou  na  vrcholu  �ádného
�ebøíèku a nemají privilegia. Mne inspi-
rovaly,  abych  vyu�il  údaje  a napsal o
nich. JiŠ

V restauracích, hotelech a dal-
ších  pohostinských  i ubytovacích zaøí-
zeních,  ale také v domácnosti se èasto
objeví problém,  jak se zbavit  skvrn na
ubrusu,  koberci,  ošacení apod. Dívka,
slavící  své narozeniny,  místo radosti z
dárku  nahlas  lká,  kdy�  se  jí podaøilo
utrousit  kousek pokrmu a  vytvoøit tím
nepìknou  skvrnu.  V restauraci  èíšník
marnì utišuje  hosta, jemu� vylil èerve-
né  víno  na  sako.  Hrozí  mu, �e musí
škodu zaplatit - a to ihned. Èíšník slibu-
je,  �e skvrnu  odstraní. Mì skvrna pøe-
padla v hospùdce.  "Co s tím?" ptala se
mì servírka.  Mìl jsem bundu, ve které
chodím  na procházku  se psem,  tak�e
�ádná trága.  Byla z toho moc smutná.
Uklidòoval  jsem jí,  �e to  doma  spra-
vím,  poradil, jak se  skvrn zbavit, mávl
rukou  a odkráèel  domù.  Mìla  by ale
vìdìt,  co si  má  poèít,  co  hostu øíci,
omluvit se  a pøinést jiné víno. Neúèto-
vat ho je samozøejmé.  Ka�dá skvrna si
�ádá  jiný zpùsob  odstranìní dle  toho,
èím byla zpùsobena.  Nìkolik jsem  vy-
bral a uvádím jejich zpùsob odstranìní.

Ovocné  skvrny na  textilu  po-
sypejte solí  nebo pokapejte  citronem,
pøeperte v pracím prostøedku èi ve zøe-
dìném   mýdlovém   louhu.  Rajèatové
skvrny   odstraníte   vodou   s   troškou
èpavku  a   mýdla.  Karotkové  potøete
dìtským olejem  a poté látku  následnì

Ovocné a zeleninové skvrny

zových inspektorù, ale øekl, �e jejich kompetence by mìly
být rozhodnì vìtší.

Dále probìhla pøednáška na téma: Odškodòování
nemajetkové  újmy  podle  Nového  obèanského  zákoníku
-  metodika Nejvyššího soudu. Pøednášel pan Zbynìk Mo-
ravec z OS zdravotnictví a sociální péèe.  Konstatoval,  �e
nejhorší spolupráce  pøi odškodòování  pracovních  úrazù
je s Kooperativou.

Na diskusní  pøíspìvky,  týkající se  odškodòování
pracovních úrazù odpovídal  JUDr. V. Samek,  místopøed-
seda ÈMKOS a Mgr. Šindeláø odpovídal na dotazy týkají-
cí se odpovìdnosti zamìstnavatelù k pracovním úrazùm.

Mezitím  probìhla  tisková  konference  a po jejím
ukonèení se úèastníci vzpomínkové akce shromá�dili pøed
budovou DOS a uctili památku zemøelých pøi  pracovních
úrazech a  po jejich  následcích  vypuštìním 105 balonkù.
Tím byla vzpomínková akce ukonèena.

E. Vacková

Èeskomoravská konfederace odborových svazù se
stejnì jako i v pøedchozích letech pøipojila ke vzpomínko-
vým akcím u  pøíle�itosti  Mezinárodního  vzpomínkového
dne za  obìti pracovních  úrazù a za  zranìné  pøi  výkonu
práce. ÈM KOS se k tìmto celosvìtovým  akcím  zapojuje
ji� od roku 1997.

Akci, která  se  konala  28.4. 2015,  zahájil  pøed-
seda ÈMKOS pan Josef  Støedula, který  pøivítal  všechny
pøítomné  a zdùraznil význam akce.  Pøipomnìl, �e v  roce
2014  pøišlo  u  nás o  �ivot následkem  pracovního  úrazu
105 osob.  Následovala  minuta  ticha  na uctìní památky
zemøelých pøi výkonu práce.

100 000 lidí ka�doroènì umírá na  rakovinu z po-
volání, kterou vyvolávají chemické  látky, s nimi�  pøichá-
zejí  zamìstnanci  pøi práci  do kontaktu.  Roènì  ve  svìtì
umírají  2 miliony lidí  na následky  nemocí z  povolání, a
to je velmi alarmující informace.

Pan pøedseda  dále zdùraznil  význam práce  sva-

VÍTE, JAK NA SKVRNY?

Odboráøi uctili památku obìtí pracovních úrazù
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- To se týká napø. nìkterých dob studia - lze pro-
kázat  dokladem  o ukonèení  studia  (maturitním
vysvìdèením, diplomem, indexem èi jiným potvr-
zením o studiu, které vydá pøíslušné školské zaøí-
zení),
- Tzv. základní vojenská slu�ba nebo civilní slu�ba
prokazuje  se  potvrzením  vydaným   pøíslušným
vojenským orgánem,
- Péèe o  dítì do  4 let  vìku - prokazuje  se  rod-
ným listem dítìte
- Péèi o osobu závislou na péèi jiné fyzické osoby
prokazuje se rozhodnutí OSSZ
- Doba pojištìní v  cizinì   ovìøení  provádí sama
ÈSSZ
b)  Jde o dobu zamìstnání, která se prokazuje za
vyu�ití  evidenèního listu  dùchodového pojištìní,
pøièem� k  datu vyhotovení informativního osob-
ního listu  neuplynula  zákonná lhùta  pro zaslání
EDLP na ÈSSZ.
c)  Zamìstnavatel v minulosti nesplnil svou ozna-
movací povinnost - tuto situaci  lze pova�ovat  za
záva�nou.  Týká se to pøedevším dob zamìstnání
spadajících do období po roce 1989, kteøí v prù-
bìhu své  èinnosti nedostateènì  plnili své povin-
nosti v  oblasti  dùchodového  pojištìní  jejich za-
mìstnancù. Zde je v�dy riziko, �e takový zamìst-
navatel zanikl bez právního nástupce,  ani� by se
postaral o �ádnou úschovu podkladù a ani� sdìlil
pøíslušné OSSZ, kam byly tyto podklady ulo�eny.
Takové okolnosti  významnì komplikují mo�nost
prokázání  získaných  dob  pojištìní a  sni�ují tak
šance na jejich zapoètení pro  úèely nároku a vý-
še dùchodu.

Jak prokázat doby zamìstnání tzv. ná-
hradními  doklady si  uvedeme dále.  Jsou-li v in-
formativním osobním listu  zjištìny nesrovnalosti
mezi   údaji  v  evidenci  ÈSSZ a  skuteèností,  je
vhodné  obrátit se nejprve  na tehdejšího zamìst-
navatele,  upozornit jej  na jeho  pravdìpodobné
nesplnìní jeho zákonné povinnosti vyhotovit evi-
denèní list dùchodového pojištìní a po�ádat o její
dodateèné  splnìní a  zaslání  ELDP do evidence
ÈSSZ.  Není-li tento postup mo�ný, napø. proto,
�e zamìstnavatel  odmítá v této  zále�itosti spolu-
pracovat nebo  proto, �e ji�  neexistuje,  mù�e se
pojištìnec obrátit na OSSZ pøíslušnou podle mís-
ta útvaru  zamìstnavatele,  ve které  byla vedena
evidence  mezd,  aby ta  u zamìstnavatele  sama

zabezpeèila  splnìní  jeho povinnosti. Podaøí-li se
z archivu  nebo pøímo od  �adatele získat potøeb-
né doklady,  mù�e OSSZ pøistoupit k vyhotovení
náhradního ELDP.  Doklady,  kterými lze  dolo�it
dobu trvání výdìleèné èinnosti mohou být zejmé-
na:
- Pracovní smlouvy,  doklady o rozvázání pracov-
nìprávního vztahu,
- Výplatní pásky,
- Mzdové listy,
- Zápoètové listy,
- Potvrzení o dobì trvání pracovnìprávního vzta-
hu  poskytnuté  bývalým  zamìstnavatelem nebo
archivem,
- legitimace  ROH,   pokud  jsou  v  ní  vylepeny
známky o placení  pøíspìvkù v jednotlivých mìsí-
cích,
- potvrzení o  výši zdanitelných  pøíjmù ze závislé
èinnosti a  funkèních po�itkù  a o sra�ených zálo-
hách na daò,- fotokopie pøehledu  o pøíjmech
po�ivatele èás-teèného invalidního dùchodu.

Mù�e také dojít k situaci, kdy se podaøí
náhradními  doklady pouze  dobu trvání  zamìst-
nání, nikoliv však ji�  vymìøovací základ pojištìn-
ce. Zasahuje-li tato doba do rozhodného období,
pova�uje  se pro úèely  stanovení výše  osobního
vymìøovacího  základu  za  dobu   vylouèenou  (k
rozmìlnìní  výdìlkového  prùmìru  proto  nedo-
jde).

Nelze-li za úèelem  prokázání doby po-
jištìní  dohledat  �ádný z  výše  uvedených  listin-
ných dokladù, lze jako  krajní øešení vyu�ít i mo�-
nost prokázat dobu  pojištìní „èestným prohláše-
ním nejménì dvou svìdkù  a �adatele  o  dùchod
nebo  úpravu  dùchodu“.   Tiskopis  lze nalézt na
webových    stránkách  ÈSSZ ( dù-
chodové pojištìní tiskopisy).  Na základì  èestné-
ho prohlášení lze prokázat pouze dobu pojištìní,
nikoliv výdìlky, resp. vymìøovací základy.

V závìru  je tøeba dodat,  �e ka�dý po-
jištìnec  by se mìl zajímat  o to, zda  je jeho  dù-
chodová evidence úplná, proto�e postupem èasu
mù�e  být  prokazování  rozhodných  skuteèností
mnohem problematiètìjší.

PhDr. Dagmar Gavlasová

www.cszz.cz -

Usoudili jsme,  �e nìkteré naše  èleny,
kterým se blí�í odchod do dùchodu, by mohlo za-
jímat,  jakým  zpùsobem  se  prokazuje potøebná
doba pojištìní  pro vznik nároku  na starobní dù-
chod.  Délka potøebné  doby  pojištìní  v souèas-
nosti èiní  alespoò 31 let,  ale do  budoucna  do-
chází k jejímu postupnému zvyšování,  a to a� na
35 let (to se týká osob, které dosáhnou dùchodo-
vého vìku po  roce 2018).  Pøi výpoètu  výše dù-
chodu pak platí, �e za ka�dý úplný rok nále�í po-
jištìnci 1,5 % výpoètového základu.

Dobami pojištìní se rozumí  doby  tzv.
pojištìného zamìstnání, tj. takové výdìleèné èin-
nosti, která zakládá úèast na nemocenském a dù-
chodovém  pojištìní a tím i povinnosti zamìstna-
vatele odvádìt pojistné na sociální zabezpeèení v
pøedepsané výši.  Existují však i tzv. náhradní do-
by pojištìní, tzn. doby,  kdy se sice  za osobu po-
jistné  neodvádí, ale  tato  osoba  se pova�uje  za
úèastnou dùchodového pojištìní  (napø. doba ve-
dení v evidenci  uchazeèù o zamìstnání nebo pé-
èe o dítì do 4 let vìku).

Èeská  správa  sociálního zabezpeèení
prùbì�nì  shroma�ïuje  informace o dobách po-
jištìní všech pojištìncù a ukládá je ve své eviden-
ci  nárokových  podkladù  na tzv. „individuálních
kontech“.  Do této evidence  jsou v pravidelných
intervalech   pøenášeny   informace   zejména  o
tìchto dobách pojištìní a náhradních dobách:

- Výdìleèná èinnost charakteru závislé práce, kdy
zamìstnavatelé prostøednictvím evidenèních listù
dùchodového  pojištìní sdìlují  údaje o druhu vý-
dìleèné  èinnosti,  dobì  úèasti  na  dùchodovém
pojištìní,  vymìøovacích základech  pro pojistné,
vylouèených dobách apod.
- Samostatná výdìleèná èinnost
- Vedení osoby v  evidenci uchazeèù o zamìstná-
ní s pobíráním podpory  v nezamìstnanosti nebo
pøi rekvalifikaci.
- Pobírání  dávek   nemocenského   pojištìní  po
skonèení výdìleèné èinnosti
- Pobírání invalidního dùchodu
- Studium  na  støedních  nebo  vysokých školách
pøed rokem 2010, resp. pøed rokem 1996

Pokud  chcete  mít  pøesný  pøehled  o
svých dobách pojištìní, mù�ete po�ádat písemnì
ÈSSZ o zaslání informativního osobního listu dù-
chodového pojištìní, který obsahuje pøehled dob
dùchodového  pojištìní  od  roku  1986, pøehled
vymìøovacích základù  a vylouèených  dob, které
se nacházejí  v evidenci ÈSSZ.  Pro  podání  této
�ádosti  není  nutný  �ádný  tiskopis, postaèí tedy
neformální dopis odeslaný na adresu ÈSSZ  (Køí-
�ová 25, 225 08 Praha 5). V podání je nezbytné
uvést  rodné èíslo �adatele. Informativní list zašle
ÈSSZ �adateli nejpozdìji do 90 dnù ode dne do-
ruèení �ádosti.

V pøípadì,  �e se získaná doba pojištì-
ní na informativním listu nenachází, znamená to,
�e údaj  o této dobì není zaznamenán v evidenci
ÈSSZ. K tomu mohou vést následující dùvody:
a)  Jde o dobu, která se v evidenci ÈSSZ prùbì�-
nì neeviduje a doklad o ní se pøedkládá a� v sou-
vislosti s podanou �ádostí o dùchod.

Dne 7. kvìtna  2015  zemøela Hanka
Trávníèková,    dlouholetá    èlenka   ÈMOS
PHCR,  bývalá èlenka Svazové rady a Kon-
trolní  a revizní komise svazu  a  èlenka  ZO
ÈMOS PHCR  Corinthia Towers.  Hanku si
pamatujeme  jako èinorodého,  energického
a  nesmírnì  obìtavého  èlovìka,  který   byl
v�dy ochoten pomáhat lidem ve slo�ité situ-
aci a který rozdával jen radost.  Budeme na
ni vzpomínat s úctou.

Za Hankou Trávníèkovou

ÚÈAST NA DÙCHODOVÉM POJIŠTÌNÍ


