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Hezký den,
v pondělí jsem měla přednášku v Brně pro firmu BRZO. Je milé a vzácné, když vztahy vydrží 
mnoho roků, a to nejen pracovní. Pro paní Zdeňku Brzobohatou přednáším přibližně 20 roků. 
Vzpomínám si, jak jsem si na první přednášky nosila vypůjčený dataprojektor, abych mohla pro-
mítat moje příklady… A milé je i přednáškové setkání s mými „stálicemi“ této agentury.  Většinou 
kolegyněmi, které neznám jménem, ale znám jejich tvář, úsměv a vím, že žijí naší prací podobně 
jako já. A také vím, že řada z nich žije ve spojení s Účetním Portálem. 

Jsem si jistá, že i v době dnešních technologií nic nemůže nahradit živý kontakt člověka s člo-
věkem. Děkuji, že mohu dělat moji práci a usnadňovat lidem v praxi jejich cestu. 
Červen je měsíc čekání na prázdniny, které všichni cítíme doslova za dveřmi. Moc se na ty letoš-
ní těším, budou cestovatelské více než obvykle. Vůbec je letos všeho více než obvykle.
A na závěr ještě milé poselství. Moje poselství je přání, které posílám paní Rence Klímové, která 
je naší „portálovou záštitou“ přes oblast mezd…

A já bych za nás všechny paní Rence poděkovala za to, že ji máme a známe. Je pro mne osobně 
vzorem v mnoha směrech. Děkujeme Ti Reni za to, že jsi pro nás napsala mnoho článků, na-
točila mnoho videoseminářů, zodpověděla mnoho dotazů a za mnoho dalšího... Těšíme se na 
všechno další.

Přejeme Ti milá Reni k Tvému krásnému životnímu jubileu hodně zdraví
a mnoho mnoho krásných chvil…

S láskou
P.

Pěva Čouková
Zakladatelka a  Účetního Portálu
www.pevacoukova.cz
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Dlouhodobé ošetřovné
Autor: Ing. Olga Krchovová

Zaměstnanecké benefity v roce 2018 
- 4. díl, vzdělávání zaměstnanců, benefi-
ty v oblasti dopravy, ubytování a pojištění 
Autor: Ing. Ivana Pilařová

Cestovní náhrady u společníků a jedna-
telů  společností s ručením omezeným 
a členů kolektivních statutárních orgánů 
a dalších orgánů právnických osob po 
1. 1. 2014
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1/  Podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné 
(§ 41a zákona číslo 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojištění)

Nárok na dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec, který pečuje o osobu potřebující poskytování dlouhodobé péče 
v domácím prostředí, a nevykonává v zaměstnání, z něhož dlou-hodobé ošetřovné náleží, nebo v jiném za-
městnání práci, jde-li o zaměstnance, ani osobně nevykonává samostatnou výdělečnou činnost, jde-li o OSVČ. 
Ošetřovanou osobou se pro účely dlouhodobého ošetřovného rozumí fyzická osoba, u které došlo k závaž-
né poruše zdraví, která si vyžádala hospitalizaci, při níž byla poskytována léčebná péče alespoň 7 kalendář-
ních dnů po sobě jdoucích a je předpoklad, že její zdravotní stav po propuštění z hospitalizace do domácí-
ho prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů.

Podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné je, že pojištěnec je:

a)  manželem (manželkou) ošetřované osoby nebo registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) ošetřova-
né osoby, 

b)  příbuzným v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo je její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, syno-
vec, teta nebo strýc, 

c)  manželem (manželkou), registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) nebo druhem (družkou) fyzické 
osoby uvedené v písmenu b), nebo 

d)  druhem (družkou) ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti. 

Uplatňuje-li nárok na dlouhodobé ošetřovné druh (družka) – písm. c), je další podmínkou nároku na dlouhodobé 
ošetřovné, že tento pojištěnec má s fyzickou osobou uvedenou v písm. b) shodné místo trvalého pobytu a jde-li o ci-
zince, shodné místo hlášeného pobytu v České republice nebo obdobného pobytu v cizině, a to po dobu alespoň 
3 měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče. 

Uplatňuje-li nárok na dlouhodobé ošetřovné druh (družka) nebo jiná fyzická osoba žijící s ošetřovanou osobou 
v domácnosti podle písm. d), je další podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné, že tento pojištěnec má s ošetřo-
vanou osobou shodné místo trvalého pobytu, a jde-li o cizince, shodné místo hlášeného pobytu v České republice 
nebo obdobného pobytu v cizině, a to po dobu alespoň 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby 
dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče. 
Podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné z pojištěné činnosti, která je zaměstnáním, je účast na pojištění za-
městnance alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících bezprostředně předcházející dni vzniku 
potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče. 

Je-li uplatňován nárok na dlouhodobé ošetřovné z více pojištění, musí být podmínka účasti na pojištění splněna 
v každém z těchto pojištění. Pojištěnci může vzniknout nárok na další dlouhodobé ošetřovné nejdříve po uplynutí 
12 měsíců ode dne, za který měl naposledy při téže potřebě dlouhodobé péče nárok na výplatu dlouhodobého ošet-
řovného. Dle § 41b zákona číslo 187/2006 Sb., podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné dále je, že ošetřovaná 
osoba udělila pojištěnci na předepsaném tiskopise písemný souhlas s poskytováním dlouhodobé péče. Na jeden 
kalendářní den potřeby poskytování dlouhodobé péče lze udělit souhlas jen jednomu pojištěnci. Souhlas s posky-
továním dlouhodobé péče lze odvolat pouze písemně. Nemůže-li ošetřovaná osoba psát, použije se pro udělení 
i odvolání souhlasu § 563 občanského zákoníku. 

Dlouhodobé ošetřovné
Autor: Ing. Olga Krchovová
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Nárok na dlouhodobé ošetřovné podle § 41c zákona číslo 187/2006 Sb., nemají: 

a) zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce,
b) zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,
c)  odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence 

zařazené do práce, 
d)  pojištěnci, kteří jsou žáky nebo studenty, ze zaměstnání, které spadá výlučně do období školních prázdnin 

nebo prázdnin, 
e) vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby,
f) osoby pečující a osoby v evidenci. 

Poskytuje-li pojištěnec dlouhodobou péči současně více ošetřovaným osobám, dlouhodobé ošetřovné mu náleží 
pouze jednou. Podle § 41d zákona číslo 187/2006 Sb., v případě poskytování dlouhodobé péče téže ošetřované 
osobě náleží dlouhodobé ošetřovné jen jednou a jen jednomu z oprávněných nebo postupně více oprávněným, 
jestliže se při téže potřebě dlouhodobé péče vystřídají. Vystřídání je možné i opakovaně. U pojištěnce, který převzal 
poskytování dlouhodobé péče, se podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné posuzují ke dni prvního převzetí této 
péče; to platí i v případě opakovaného převzetí poskytování dlouhodobé péče u téže ošetřované osoby při téže po-
třebě dlouhodobé péče. V jednom kalendářním dnu může poskytovat dlouhodobou péči s nárokem na dlouhodobé 
ošetřovné jen jeden oprávněný.

2/  Podpůrčí doba u dlouhodobého ošetřovného 
(§ 41e zákona číslo 187/2006 Sb.)

Podpůrčí doba u dlouhodobého ošetřovného začíná prvním dnem vzniku potřeby dlouhodobé péče a končí dnem, 
v němž končí tato potřeba péče; podpůrčí doba však trvá nejdéle 90 kalendářních dnů. 
Dlouhodobé ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny, v nichž pojištěnec poskytoval dlouhodobou péči a v nichž 
zároveň tato potřeba péče trvala. Dlouhodobé ošetřovné se nevyplácí za kalendářní dny, kdy trvala hospitalizace 
ošetřované osoby, s výjimkou prvního a posledního kalendářního dne hospitalizace.

3/  Výše dlouhodobého ošetřovného 
(§ 41f zákona číslo 187/2006 Sb.)

Výše dlouhodobého ošetřovného za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Dlouhodobé ošetřovné

Objednávejte na https://www.ucetni-portal.cz/ematerialy/eshop/
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15 denní vzdělávací program

DAŇOVÝ SPECIALISTA

10 denní vzdělávací program

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

10 denní vzdělávací program

SPECIALISTA PRO VĚŘEJNOU SPRÁVU

Více na www.danovy-specialista.eu

Více na www.mzdovy-specialista.cz

Více na www.specialista-verejnasprava.cz

ONLINE natočeno 8-9/2017

Cena:  15 990 Kč bez DPH
S možností udělat zkoušku a získat Certifikát 
u nás na firmě v Bohuňovicích.

ONLINE natočeno 11-12/2017

ONLINE natočeno 10/2017 - 3/2018

Cena:  9 990 Kč bez DPH
S možností udělat zkoušku a získat Certifikát 
u nás na firmě v Bohuňovicích.

Cena:  9 990 Kč bez DPH
S možností udělat zkoušku a získat Certifikát 
u nás na firmě v Bohuňovicích.

k dispozici

k dispozici 8 dílů

k dispozici

NAŠE ONLINE PROGRAMY 2018



14 Více na www.mzdovy-specialista.cz

80 vyučovacích hodin celkem
192,5 Kč/vyučovací hodina


