
Den Ivana Hoffmana
Vítězná stávka
Zaměstnanci bratislavské továrny
německého Volkswagenu mají za
sebou úspěšnou stávku. Prosadili
v kolektivní smlouvě zvýšení platů
o 14 %, jednorázový příspěvek 500 eur
a den dovolené navíc. Především ale prospěli režimu,
neboť stávky, jak známo, kapitalismus kultivují,
šlechtí, činí ho snesitelným. Odboráři ve slovenském
Volkswagenu si byli vědomi, že na slovenské poměry
na tom bratislavští zaměstnanci německého koncernu
vůbec nejsou špatně. Proto zdůrazňovali, že svou
vzpourou proti tomu, že za stejnou práci jako Němci
dostávají výrazně méně, chtějí inspirovat ostatní za-
městnance na Slovensku, aby také usilovali o důstojné
mzdy.
Stávkovat je samozřejmě riskantní. Zaměstnanci si

musejí dát pozor, aby zaměstnavatele nezničili a ne-
podřezali si pod sebou větev. Rovněž je hloupé stáv-
kovat, pokud hrozí, že si zaměstnavatel za nespoko-
jené zaměstnance najde levnější náhradníky. Jde o to,
vystihnout moment, kdy zaměstnanec bere nízkou
mzdu pouze proto, že se stydí si říct o vyšší. Naši
předci měli pro tuto situaci přísloví „líná huba holé
neštěstí“ respektive „drzé čelo je lepší než poplužní
dvůr“. Zaměstnavatel by byl sám proti sobě, kdyby
platil víc, než musí. Pokud ale musí a může, nakonec
připlatí. Raději vydělá méně než nic.

Kresba Milana Kounovského
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Brigáda bez komplikací? Do deseti tisíc měsíčně
Praha – Točit zmrzlinu, dělat
na recepci, sbírat jahody.
Nabídka letních brigád

bude letos podle personál-
ních agentur rekordní. Od-
měny v krajských městech
atakují i sto korun na hodi-
nu a v Praze či Brně ještě
více.
Ovšem ani brigádník se

někdy nevyhne placení daní.
Co mít na paměti?
Nejjednodušší pro obě

strany je situace, kdy si stu-
dent u jednoho zaměstna-
vatele nevydělá více než de-
set tisíc korun měsíčně.
„V takovém případě totiž
nevzniká povinnost odvádět
sociální a zdravotní pojiště-
ní,“ popisuje Blanka Štarma-

pojiště-
Štarma-
pojiště-

nová, daňová poradkyně
společnosti TaxVision. Při
krátkodobé brigádě s měsíč-

ní mzdou do 10 tisíc korun
je nejvýhodnější uzavřít do-
hodu o provedení práce
(DPP). Ta musí být uzavřena
písemně a ještě před nástu-
pem do práce by měl bri-
gádník podepsat růžové pro-
hlášení k dani. V opačném
případě totiž dostane méně
peněz, protože za něj za-
městnavatel odvede daň z
příjmu (15 %). Dohoda o
provedení práce je omezena
300 hodinami za kalendářní
rok u jednoho zaměstnava-
tele.

VÍCE PENĚZ S ODVODY
Pokud však jde například o
celoroční brigádu u jednoho
zaměstnavatele, která vyža-
duje odpracovat víc než 300
hodin ročně, je třeba uzavřít
dohodu o pracovní činnosti

(DPČ). Potom je ale nutné
počítat s odvody na pojistné.
„Dohody o pracovní činnosti
sice nejsou omezeny počtem
hodin, ale odvádí se z nich
sociální a zdravotní pojištění.
S vyšším výdělkem tak roste
i daňové zatížení. Studentovi
už se z hrubé mzdy odečítá
zdravotní a sociální pojištění
i daň z příjmu zmírněná sle-
vou na studenta o 335 korun
a na poplatníka o 2070 ko-
run,“ říká Štarmanová.

poplatníka
Štarmanová.

poplatníka

Studenti, kteří během
července nebo srpna pracují
současně pro dva zaměstna-
vatele a jejich měsíční od-
měna je u obou zaměstna-
vatelů vyšší než 10 000 Kč,
rovněž musejí podat za rok
2017 daňové přiznání. A to i
v situaci, že v ostatních mě-
sících roku neměli žádné

zdanitelné příjmy. „Roční
daňová povinnost bude ale
z důvodu uplatnění slevy na
poplatníka a slevy na stu-
denta zpravidla nulová a
měsíční zálohy získají stu-
denti zpět,“ říká Gabriela
Ivanco ze společnosti Mazars.

PROBLÉM NA ÚŘADECH
Novinkou letošního roku
jsou přísnější možnosti bri-
gády pro lidi, kteří jsou v
evidenci úřadu práce. Co ne-
vidět vstoupí v platnost no-
vela zákona o zaměstnanosti,
která zakáže nezaměstna-
ným si přivydělávat pomocí
DPP. Doteď si mohli vydělat
až polovinu minimální mzdy,
tedy 5500 korun měsíčně.
Nově si mohou přivydělat
jen formou DPČ,

přivydělat
DPČ,

přivydělat
z té se však

odvádí pojištění. (jak)

Lék na leukemii mohl být
čtyřikrát levnější. VZP couvla
Podivný obrat v jednání
Všeobecné zdravotní pojiš-
ťovny: nejdřív sama požá-
dala lékový ústav, aby snížil
cenu přípravku na leukemii.
Chtěla totiž zpřístupnit
léčbu většímu množství
pacientů. Jenomže když jí
chtěl ústav vyhovět, vzala
náhle svou žádost zpět.
Cena léku se přitom mohla
snížit až čtyřikrát.

VERONIKA RODRIGUEZ

L éčba pacientů s leu-
kemií mohla být
levnější. Všeobecná
zdravotní pojišťovna

minulý měsíc požádala
Státní ústav pro kontrolu
léčiv, aby snížil cenu někte-
rých přípravků, které se na
leukemii používají. A uspěla.
Každé balení se mělo zlevnit
dokonce čtyřikrát.
Třeba potahované tablety

Imatinib Teva Pharma, které
původně stály 53 222 korun,
měly být nově k dostání za
13 360 korun. Balení se
slabším přípravkem se mělo
zlevnit z původních
27 228 na 6 680 korun. Lé-
kový ústav o tom rozhodl
poté, co prozkoumal ceny v
dalších státech Evropy. „Ce-

na byla stanovena ve výši
průměru druhé a třetí nej-
nižší ceny v ostatních ze-
mích,“ stojí v rozhodnutí,
které ústav vydal v polovině
května. Deník ho má k dis-
pozici.
Jenomže když měly nové

ceny začít platit, pojišťovna
náhle couvla. „VZP bere svoji
žádost o změnu maximální
ceny zpět,“ změnila názor
ředitelka Odboru léčiv a
zdravotnických prostředků
Alena Miková. Žádné
zdravotnických

Žádné
zdravotnických prostředků

Žádné
prostředků

vy-
světlení přitom nepodala.
Mluvčí pojišťovny Oldřich

Tichý později vysvětlil, že se
VZP nakonec dohodla s vý-
robcem léčiv. Místo čtyřná-
sobného zlevnění stáhla ce-
ny aspoň na polovinu.

ROZHOŘČENÍ RADNÍ
To ale popudilo správní radu
VZP. Pojišťovna podle ní
měla využít výhodnější „na-
bídky“ lékového ústavu.
„Celé je to překvapivé. Pokud
jsme mohli léčbu zpřístupnit
většímu množství pacientů,
měli jsme toho využít. Budu
žádat vedení pojišťovny o
vysvětlení,“ řekl například
člen správní rady a poslanec
za TOP 09 Jiří Skalický.
Podobně reagoval i další

radní a poslanec za ANO
Miloslav Janulík. „Je to velmi
podivná a do nebe volající

věc. Určitě se tím budeme
zabývat,“ zhodnotil.
VZP totiž mohla podle něj

uspořit miliony. Dokládají to
i data lékového ústavu.
Podle nich užívá přípravky s
účinnou látkou imatinib,
kterou dané tablety obsa-
hují, téměř dvanáct tisíc
českých pacientů ročně.
Přípravky, kterých se ří-
zení týkalo, loni dostala
více než stovka pacien-
tů.

JEDNOTNÁ CENA
Ředitel
JEDNOTNÁ
Ředitel
JEDNOTNÁ

VZP Zde-
něk Kabátek ale
rozhořčené
radní uklid-
ňuje. Po-
jišťovna
podle
něj
ne-
prodě-
lá. Vý-
robci
těchto léků
prý totiž
couvla jen z
toho důvodu,
aby mohla oslovit
i další dodavatele.
Bude po nich chtít,
aby přípravek se
stejnou účinnou lát-
kou dodávali všichni za
naprosto stejnou – tedy
poloviční – cenu. „To by

v případě ceny stanovené
Státním úřadem pro kont-
rolu léčiv nebylo možné,“

tvrdí Kabá-
tek.
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Volební model: ANO drtí ostatní,
lidovci se Starosty by neuspěli
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*pro vstup do sněmovny potřebuje 
volební koalice alespoň 10 % hlasů
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