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 Občanská sdružení mají ještě jeden rok 
na přechod k podvojnému účetnictví

Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 84 byl 
dne 7. 6. 2006 publikován zákon č. 264/2006 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti                   
s přijetím zákoníku práce. Tímto zákonem byl 
změněn mimo jiné § 38a zákona o účetnictví              
č. 563/1991 Sb.

Na základě této změny je pro občanská sdružení    
posunuta povinnost vést podvojné účetnictví 
až od 1. 1. 2008.

 Průvodce novým zákonem o sociálních 
službách

Na následujících stránkách přinášíme obsáhlé 
informace k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, který bude platit od 1. ledna 2007.

Pro uživatele je v zákoně jednatřicet nových typů 
sociálních služeb, které dosud nebyly uzákoněny.

Uživatel dostane v hotovosti příspěvek na péči,                
s jehož přispěním si bude moci sociální službu 
nakupovat.

Co se rozumí sociální službou
Sociální služba, jak říká zákon, je činnost nebo 
soubor činností, jimiž se zajišťuje pomoc osobám  
v nepříznivé sociální situaci. Rozsah a forma 
pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost, musí 
působit na osoby aktivně a motivovat je                           
k činnostem, které neprodlužují nebo nezhoršují 
jejich nepříznivou sociální situaci, a musí 
zabraňovat jejich sociálnímu vyloučení.

Zařízení sociálních služeb
Zákon rozeznává zejména tato zařízení sociálních 
služeb: centra denních služeb, denní stacionáře, 
týdenní stacionáře, domovy pro osoby se 
zdravotním postižením, domovy pro seniory, 
domovy pro osoby s chronickou duševní nemocí 
nebo se závislostí na návykových látkách, 
chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl 
cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová 
denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež, noclehárny, terapeutické komunity, 
sociální poradny. Sociální služby jsou buď 
pobytové, ambulantní, nebo terénní. Pobytovými
službami se rozumí služby spojené s ubytováním v 
zařízeních sociálních služeb. Ambulantními 

službami se rozumí služby, za kterými osoba 
dochází nebo je doprovázena nebo dopravována 
do zařízení sociálních služeb a součástí služby 
není ubytování. Terénními službami se rozumí 
služby, které jsou osobě poskytovány v jejím 
přirozeném sociálním prostředí. Sociální služba je 
soustava vybraných základních činností: např. 
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu; pomoc při zajištění chodu domácnosti; 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; 
poradenství; zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, pomoc při prosazování 
práv a zájmů a další.

Rozdělení sociálních služeb
Sociální služby se dělí na služby sociální péče, 
služby sociální prevence a sociální poradenství.

Služby sociální péče
Služby sociální péče napomáhají osobám se 
stabilizovaným zdravotním stavem zajistit jejich 
fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem 
umožnit jim zapojení do běžného života 
společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich 
stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. 

Mezi služby sociální péče patří:
 osobní asistence 
 pečovatelská služba 
 tísňová péče 
 průvodcovské a předčitatelské služby 
 podpora samostatného bydlení 
 odlehčovací služby 
 centra denních služeb 
 denní stacionáře 
 týdenní stacionáře 
 domovy pro osoby se zdravotním postižením 
 domovy pro seniory 
 domovy se zvláštním režimem 
 chráněné bydlení 
 sociální služby poskytované ve zdravotnických 

zařízeních ústavní péče 

Národní rada zdravotně postižených ČR koncem 
listopadu vydá publikaci

Brožuru si pak můžete zdarma vyzvednout také 
v Centru pro zdravotně postižené.
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Služby sociální prevence
Služby sociální prevence napomáhají zabránit 
sociálnímu vyloučení osob, které jsou jím 
ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní 
návyky, způsob života vedoucí ke konfliktu se 
společností, sociálně znevýhodňující prostředí a 
ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby. 
Cílem služeb sociální prevence je napomáhat 
osobám k překonání jejich nepříznivé sociální 
situace a chránit společnost před vznikem a 
šířením nežádoucích společenských jevů. 

Služby sociální prevence jsou:
 raná péče 
 telefonická krizová pomoc 
 tlumočnické služby 
 azylové domy 
 domy na půl cesty 
 kontaktní centra 
 krizová pomoc 
 nízkoprahová denní centra 
 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
 noclehárny 
 služby následné péče 
 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením 
 sociálně terapeutické dílny 
 terapeutické komunity 
 terénní programy 
 sociální rehabilitace 

Sociální poradenství
Sociální poradenství poskytuje informace 
přispívající k řešení nepříznivé sociální situace. 
Sociální poradenství je základní činností                      
při poskytování všech druhů sociálních služeb. 
Odborné sociální poradenství se zaměřuje                  
na potřeby jednotlivých sociálních skupin osob                 
v občanských poradnách, manželských a 
rodinných poradnách, v poradnách pro oběti 
trestných činů a domácího násilí a zahrnuje též 
sociální práci s osobami se specifickými 
potřebami. Součástí odborného poradenství jsou i 
půjčovny kompenzačních pomůcek.

Některé služby zdarma, jiné za úhradu
Zdarma, tj. bez úhrady nákladů, budou podle 
zákona poskytovány následující služby: sociální 
poradenství, raná péče, telefonická krizová pomoc, 
tlumočnické služby, krizová pomoc, služby 
následné péče, sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením, terénní 
programy, sociální rehabilitace, sociální služby             
v kontaktních centrech a nízkoprahových 
zařízeních pro děti a mládež, služby sociálně 
terapeutických dílen. Ostatní služby budou podle 
zákona poskytovány za částečnou nebo plnou 
úhradu; ceny služeb budou „omezené“ prováděcím 
předpisem.

Kdo má nárok na příspěvek na péči

Nárok na příspěvek na péči má každý, kdo je                  
v nepříznivé sociální situaci. To není hmotná 
nouze (nedostatek peněz), ale znamená to, že 
člověk potřebuje fyzickou pomoc nebo dohled 
druhé osoby nebo sociální službu k tomu, aby 
mohl žít ve společnosti způsobem, který je běžný.
Dítě do 1 roku na příspěvek na péči nárok nemá, 
ačkoliv výše uvedenou pomoc také potřebuje.                
O příspěvku na péči rozhoduje obecní úřad obce   
s rozšířenou působností.

Jak se posuzuje nárok na příspěvek na péči
Jak moc je sociální situace nepříznivá se odrazí             
v tom, do jakého stupně závislosti je žadatel 
zařazen. Při posuzování se bere v úvahu 
nepříznivý zdravotní stav žadatele. Na základě 
vyjádření praktického i odborných lékařů, případně 
funkčního vyšetření, jej vyhodnotí lékař úřadu 
práce v místě bydliště žadatele. Dále obecní úřad 
obce s rozšířenou působností provádí sociální 
šetření, při němž sociální pracovník v domácím 
prostředí zkoumá, jak je žadatel soběstačný a 
schopný samostatného života. Potřeba pomoci, 
tedy míra závislosti, přitom vychází z úkonů 
běžného každodenního života, při nichž potřebuje 
žadatel pomoc nebo dohled. Úkony, které se 
posuzují, jsou vyjmenovány v zákoně (je jich 
celkem 36) a podrobněji uvedeny ve vyhlášce. 
Tam jsou také postupy, které musí posuzovatelé 
dodržovat.

Při posuzování péče o vlastní osobu pro účely 
stanovení stupně závislosti a stupně příspěvku se 
hodnotí schopnost zvládat tyto úkony:

 příprava stravy, 
 podávání, porcování stravy, 
 přijímání stravy, dodržování pitného režimu, 
 mytí těla, 
 koupání nebo sprchování, 
 péče o ústa, vlasy, nehty, holení, 
 výkon fyziologické potřeby včetně hygieny, 
 vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, 
 sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě, 
 stání, schopnost vydržet stát, 
 přemisťování předmětů denní potřeby, 
 chůze po rovině, 
 chůze po schodech nahoru a dolů, 
 výběr oblečení, rozpoznání jeho správného 

vrstvení, 
 oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, 
 orientace v přirozeném prostředí, 
 provedení si jednoduchého ošetření, 
 dodržování léčebného režimu. 

Při posuzování soběstačnosti pro účely stanovení 
stupně závislosti a stupně příspěvku se hodnotí 
schopnost zvládat tyto úkony:

 komunikace slovní, písemná, neverbální, 
 orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a 

mimo přirozené prostředí, 
 nakládání s penězi nebo jinými cennostmi, 
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 obstarávání osobních záležitostí, 
 uspořádání času, plánování života, 
 zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících 

věku, 
 obstarávání si potravin a běžných předmětů 

(nakupování), 
 vaření, ohřívání jednoduchého jídla, 
 mytí nádobí, 
 běžný úklid v domácnosti, 
 péče o prádlo, 
 přepírání drobného prádla, 
 péče o lůžko, 
 obsluha běžných domácích spotřebičů, 
 manipulace s kohouty a vypínači, 
 manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a 

dveří, 
 udržování pořádku v domácnosti, nakládání s 

odpady, 
 další jednoduché úkony spojené s chodem a 

udržováním domácnosti. 

Pokud je žadatel schopen zvládnout některý z 
úkonů jen částečně, považuje se takový úkon pro 
tohoto žadatele za nezvládnutelný.

Počet úkonů, které žadatel nezvládne, určuje, do 
jakého stupně bude zařazen a výši příspěvku:

 stupeň I (lehká závislost): 12 úkonů; 2.000 Kč 
měsíčně 

 stupeň II (středně těžká závislost): 18 úkonů;
4.000 Kč měsíčně

 stupeň III (těžká závislost): 24 úkonů; 8.000 Kč 
měsíčně 

 stupeň IV (úplná závislost): 30 úkonů; 11.000 
Kč měsíčně 

Žadatel, který příspěvek potřebuje, ale dosud 
nemá přiznané žádné zvýšení důchodu pro 
bezmocnost, požádá na obecním úřadě obce s
rozšířenou působností o příspěvek. Obecní úřad 
obce s rozšířenou působností zašle příslušnému 
úřadu práce žádost o posouzení stupně závislosti 
žadatele; součástí této žádosti je písemný záznam 
o sociálním šetření a kopie žadatelovy žádosti o 
příspěvek. Poté, co žadatele úřad práce, kam 
podle bydliště patří, vyzve, podrobí se výše 
uvedenému posuzování, a to ve lhůtě, kterou úřad 
práce určí. Žadatel je povinen jednak na výzvu 
obecního úřadu osvědčit skutečnosti, které mají 
vliv na rozhodnutí o příspěvku, a jednak do 8 dnů 
hlásit změny, které v nich případně nastaly.

Když ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona 
žadateli náleželo zvýšení důchodu pro 
bezmocnost, je automaticky zařazen, tj. bez 
posouzení, následujícím způsobem:

 ve stupni I (lehká závislost), jde-li o osoby 
částečně bezmocné (příspěvek ve výši 2.000 Kč 
měsíčně); 

 ve stupni II (středně těžká závislost), jde-li o 
osoby převážně bezmocné (4.000 Kč měsíčně); 

 ve stupni III (těžká závislost), jde-li o osoby 
úplně bezmocné (8.000 Kč měsíčně). 

To, že je žadatel zařazen automaticky do stupně 
závislosti, neznamená, že vše ostatní bude také 
probíhat automaticky!

O vyplácení příspěvku se musí požádat
Žádat se bude na formulářích MPSV, které budou 
k vyzvednutí na obecním úřadě.

Na žádosti musí být zejména uvedeno:
sdělení, že jde o žádost o příspěvek na péči; 
jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého 
pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování; 
místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 
působností. K žádosti bude třeba přiložit potvrzení 
o tom, že žadateli bylo zvýšení důchodu pro 
bezmocnost vypláceno, a to v poslední prosincové 
splátce. Potvrzení by měla vydat Česká správa 
sociálního zabezpečení. O vydání tohoto dokladu 
bude nutné ČSSZ také požádat. Žádost musí dále 
obsahovat označení toho, kdo žadateli poskytuje 
nebo bude poskytovat péči, pokud je tato 
skutečnost známa při podání žádosti; určení, 
jakým způsobem má být příspěvek vyplácen. 
Zvláštní postup je také u osob, které sice mají 
přiznaný stupeň bezmocnosti, avšak jsou úplně 
závislé. Jde o osoby, které mají obvykle přiznaný 
3. stupeň bezmocnosti, takže budou automaticky 
zařazeni do III. stupně závislosti. Pokud však 
usoudí, že jejich potřeba péče je ještě vyšší, 
mohou požádat o posouzení stupně závislosti.
Žadatel požádá na obecním úřadě obce s 
rozšířenou působností o posouzení, podrobí se 
sociálnímu šetření a vyčká na výzvu úřadu práce, 
že tam má být posouzen. IV. stupeň závislosti 
bude žadateli přiznán, jestliže potřebuje 
každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 
úkonech, a bude dostávat příspěvek 11.000 Kč.

U dětí do 18 let věku je to jinak
Děti nemají zvýšení důchodu pro bezmocnost, 
takže jim nemůže být přiznán stupeň závislosti 
automaticky.

Za dítě musí o příspěvek na péči žádat rodiče 
nebo zákonný zástupce. Požaduje se méně úkonů 
a vyplácí se jiná částka:

 stupeň I (lehká závislost): 5 úkonů; 3.000 Kč

 stupeň II (středně těžká závislost): 10 úkonů; 
5.000 Kč

 stupeň III (těžká závislost): 15 úkonů; 9.000 Kč

 stupeň IV (úplná závislost): 20 úkonů; 11.000 
Kč 

Jak postupovat, když o žadatele pečovala osoba 
blízká, která pobírala příspěvek při péči o osobu 
blízkou nebo jinou (PPOB)
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 Osobám starším 80 let, které mají zvýšení 
důchodu o částečnou bezmocnost a o něž 
pečuje fyzická osoba pobírající příspěvek při 
péči o blízkou a jinou osobu – tedy PPOB, 
náleží příspěvek na péči podle stupně závislosti 
II (středně těžká závislost).

 Osobám převážně bezmocným, o něž pečuje 
fyzická osoba, náleží namísto PPOB po dobu 2 
let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
příspěvek na péči podle stupně závislosti III 
(těžká závislost).

Po uplynutí 2 let náleží osobám popsaným                    
v předchozím odstavci příspěvek na péči ve výši 
podle stupně závislosti stanoveného na základě 
kontroly posouzení zdravotního stavu. V těchto 
případech bude nutné doložit, že:

 zvýšení důchodu pro bezmocnost žadateli 
náleželo k datu účinnosti zákona, 

 pečující osobě byl vyplácen PPOB. 

Toto potvrzení je oprávněn vydat obecní úřad s 
rozšířenou působností – o doklad bude nutné 
požádat.

U dětí do 18 let věku je to opět jinak
Dítě, jehož rodiče pobírají PPOB, se považuje za 
osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve 
stupni III (těžká závislost; příspěvek na péči 9.000 
Kč měsíčně). Zde také postačuje potvrzení 
obecního úřadu s rozšířenou působností.

Totéž se vztahuje i na opatrovníky osob, které byly 
zbaveny či mají omezení způsobilosti k právním 
úkonům a na zákonné zástupce nezletilých dětí. 
Také oni musí o příspěvek zažádat. Obecní úřad 
obce s rozšířenou působností totiž zahajuje řízení 
z moci úřední jen v případech, kdy osoba není 
schopna samostatně jednat a nemá zástupce.

Stejný postup by měli volit rodiče, jejichž dítě se 
zdravotním postižením dosáhne v letošním roce 
zletilosti.

V praxi bude podávání žádosti o příspěvek na 
péči probíhat takto:

Do konce roku budou všichni poživatelé 
bezmocnosti obeslání ČSSZ oznámením o zrušení 
výplaty bezmocnosti k důchodu. V lednu dostanou 
druhý dopis, tentokrát z obce s rozšířenou 
působností (Opava, Vítkov, Kravaře, Hlučín), který 
je bude informovat o tom, že podle zákona o 
sociálních službách mají nárok na určitý stupeň 
příspěvku na péči. V dopise budou uvedeny 
osobní údaje dotyčné osoby, které je třeba 
zkontrolovat. Dále bude třeba do formuláře doplnit 
jméno osoby, která bude dotyčnému služby 
poskytovat a jakým způsobem má být příspěvek 
na péči vyplácen. Do 15 dnů má být formulář 
odeslán zpět na obec s rozšířenou působností. 
Pokud nebude dotyčný žádat o vyšší stupeň 
závislosti, pak nic jiného nebude muset vyřizovat.

Důležité rady
Ti, kdo nesplňují ani jednu z uvedených podmínek, 
si mohou ještě letos požádat o zvýšení důchodu 
pro bezmocnost nebo o příspěvek při péči o 
blízkou či jinou osobu, případně o obě tyto dávky. 
Jejich situace pak bude stejná jako ve shora 
uvedených případech.

Když ten, kdo pobírá příspěvek na péči, uvede na 
žádosti jako pečující osobu někoho, kdo s ním 
bydlí ve společné domácnosti, obecní úřad obce          
s rozšířenou působností vydá pečujícímu na jeho 
žádost potvrzení prokazující dobu této péče pro 
účely zdravotního a důchodového pojištění.

Dodatky, které jsou také důležité:
 Proti postupům a výsledkům posuzování a 

rozhodnutí se lze odvolat. Žadatel to může učinit 
na krajském úřadě.

 Příspěvek na péči může být přiznán a vyplácen 
nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve 
kterém bylo zahájeno řízení o jeho přiznání. 
Nevyplácí se zpětně od vzniku nároku.

 Příspěvek na péči vyplácí obec s rozšířenou 
působností měsíčně, a to v kalendářním měsíci, 
za který náleží.

 Výplata příspěvku na péči může být po 
předchozím písemném upozornění zastavena, 
příspěvek na péči může být odňat nebo 
nepřiznán, jestliže žadatel o příspěvek, 
oprávněná osoba nebo jiný příjemce příspěvku 
nesplní některou povinnost uvedenou v zákoně.

 Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
kontroluje, zda příspěvek na péči byl využit na 
zajištění pomoci a zda osobě, které byl 
příspěvek přiznán, je poskytována pomoc 
odpovídající stanovenému stupni závislosti.

 Příspěvek na péči se nezapočítává do příjmu 
osoby.

 Příspěvek na péči se bude valorizovat.

Poskytovatelé sociálních služeb budou 
potřebovat oprávnění
Poskytovatelé budou potřebovat tzv. oprávnění k 
poskytování sociálních služeb. Sociální služby 
budou poskytovat právnické a fyzické osoby, obce, 
kraje a MPSV. Všichni poskytovatelé si budou 
rovni, v rozdělování peněz by měla rozhodovat 
kvalita a potřebnost služby, nikoli zda zařízení 
zřizuje obec nebo občanské sdružení.

Registrace poskytovatelů sociálních služeb
Oprávnění poskytne krajský úřad. Pro získání 
oprávnění bude potřeba podat písemnou žádost a 
doložit bezúhonnost a odbornou způsobilost 
poskytovatele. Poskytovatel sociálních služeb 
bude povinen před započetím poskytování uzavřít 
pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za 
škodu způsobenou při poskytování sociálních 
služeb. Registraci poskytovatelů bude provádět 
krajský úřad. Úřad může registraci zrušit, pokud 
přestane poskytovatel splňovat stanovené 
podmínky nebo pokud dostane správní pokutu za 
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porušení povinností poskytovatele služeb. Registr 
poskytovatelů bude veřejně přístupný, což zajistí 
MPSV.

Povinnosti poskytovatele sociálních služeb:
 zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, 

cílech a způsobu poskytování sociálních služeb, 
a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby; 

 zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované 
sociální služby, včetně stanovení pravidel pro 
uplatnění oprávněných zájmů osob, a to ve 
formě srozumitelné pro všechny osoby; 

 plánovat průběh poskytování sociální služby 
podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, 
kterým poskytují sociální služby, vést písemné 
individuální záznamy o průběhu poskytování 
sociální služby a hodnotit průběh poskytování 
sociální služby za účasti těchto osob, je-li to 
možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh 
poskytované sociální služby, nebo za účasti 
jejich zákonných zástupců; vést evidenci 
žadatelů o sociální službu. 

Povinnost mezi uživatelem a poskytovatelem 
uzavřít smlouvu
Mezi uživatelem a poskytovatelem musí být 
uzavřena písemná smlouva o poskytnutí služby s 
výjimkou poradenství. Smlouva musí obsahovat 
označení smluvních stran, druh sociální služby, 
místo a čas poskytování sociální služby, výši 
úhrady za sociální službu a způsob jejího placení, 
ujednání o dodržování vnitřních pravidel 
stanovených poskytovatelem pro poskytování 
sociálních služeb, výpovědní důvody a výpovědní 
lhůty a dobu platnosti smlouvy. Poskytovatel může 
odmítnout uzavření smlouvy v případech, že 
neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá; 
z důvodu nedostatečné kapacity; zdravotní stav 
osoby požadující pobytovou službu, to vylučuje.

Inspekce kvality sociálních služeb
Inspekcí kvality poskytování sociálních služeb se 
rozumí systematické ověřování a hodnocení 
postupů a metod užívaných při poskytování 
sociálních služeb. Postupy, metody a jejich 
výsledky jsou při inspekci srovnávány se 
standardy kvality sociálních služeb jako obecně 
uznávanými postupy a metodami při poskytování 
sociálních služeb s přihlédnutím k ekonomickým 
možnostem. Inspekci provádějí právnické osoby a 
fyzické osoby na základě akreditace udělené 
ministerstvem. Splní-li poskytovatel stanovené 
podmínky, dostane osvědčení o kvalitě 
poskytování sociálních služeb. Výsledek se zapíše 
do registru poskytovatelů služeb.

Předpoklady pro výkon povolání v sociálních 
službách 
V sociálních službách vykonávají odbornou činnost 
tito pracovníci: sociální pracovníci, pracovníci                
v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, 
pedagogičtí pracovníci. Kvalita sociálních služeb a 
efektivita sociální práce je založena především na 
odbornosti jednotlivých pracovníků. Podmínkou 

výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách 
je odborná způsobilost, bezúhonnost a zdravotní 
způsobilost. Sociální pracovníci a pracovníci                   
v sociálních službách budou muset splňovat 
kvalifikační předpoklady a celoživotně se 
vzdělávat. Odbornou způsobilostí k výkonu 
povolání sociálního pracovníka je vyšší odborné 
nebo vysokoškolské vzdělání v oboru sociální 
práce. Sociální pracovník má povinnost dalšího 
vzdělávání, kterým si obnovuje, upevňuje a 
doplňuje kvalifikaci.

Závěr
V současné době je s netrpělivostí očekáváno 
schválení prováděcí vyhlášky k zákonu o sociál-
ních službách, která mimo jiné stanoví následující:

 maximální výši úhrad od uživatelů za péči, 
stravu a ubytování při poskytování některých 
druhů sociálních služeb,

 zdravotní stavy osob vylučujících poskytování 
pobytových sociálních služeb,

 obsah standardů kvality sociálních služeb a 
systém jejich bodování pro účely provádění 
inspekčních kontrol.

Proto Vás chceme ujistit, že o všech významných 
novinkách Vás budeme tak jako doposud včas a 
průběžně informovat jednak na stránkách našeho  
zpravodaje, případně prostřednictvím brožury 
(vydané NRZP ČR), dále formou osobních 
konzultací v našem centru a také přednášek a 
besed v rámci členských schůzí organizačních 
složek STP, SPCCH a SNN.

Zdroje: Zákon č. 108/2006 o sociálních službách; 
Důvodová zpráva k zákonu o sociálních službách, 
Skok do reality 

Nabízím zajišťování péče o těžce zdravotně 
postiženou osobu.

Mám dlouholetou praxi s všestrannou péčí 
(obstarávání hygieny, vaření, doprava autem atd.)

Kontakt: František Marek, mobil 605 916 539

 Vrácení DPH při koupi auta

Časové omezení týkající se vrácení DPH                  
od finančního úřadu při koupi auta s příspěvkem 
od sociálního odboru do 31. 12. 2006 bylo ze 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 
vypuštěno. 

V současné době tedy nehrozí žádné časové 
omezení možnosti vrácení DPH, což ovšem 
neznamená, že se tak nemůže stát později. 

Zdroj: Svět s parapletem, červen 06 

 Příspěvek na dietu

Podle tiskové zprávy MPSV se od 1. 7. 2006 
zlepšila finanční situace sociálně potřebných 
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občanů, kteří musí ze zdravotních důvodů 
dodržovat dietní stravování. Nová právní úprava 
tak novelizuje dosavadní vyhlášku č. 308/2003 Sb. 
Při posuzování sociální potřebnosti lidí, kteří se 
musí dietně stravovat, se zvyšuje částka životního 
minima potřebná k zajištění výživy a ostatních 
základních osobních potřeb občana (2.400 Kč pro 
dospělého jedince) následovně:

 u diety nízkobílkovinné o 850 Kč
 u diety při dialýze o 850 Kč
 u diety pankreatické o 900 Kč
 u diety nízkocholesterolové o 900 Kč
 u diety diabetické o 1.000 Kč
 u diety při onemocnění fenylketonurií o 2.000 Kč
 u diety při onemocnění celiakií o 2.400 Kč

Pokud zdravotní stav občana vyžaduje více typů 
dietního stravování, zvyšuje se částka na osobní 
potřeby (ŽM) pouze jednou, a to o částku 
odpovídající té z diet předepsaných posuzované-
mu občanovi, která je nejvyšší.

Ti z vás včetně dětí, kteří uvedenými nemocemi 
trpíte a nemáte dostatek prostředků k úhradě 
nákladné diety, se můžete obrátit na příslušný 
sociální odbor pověřeného obecního úřadu podle 
místa trvalého bydliště a tam požádat o dávku 
sociální péče. K žádosti je třeba doložit doporučení 
příslušného odborného lékaře a údaje o výši 
příjmu a výdajích. Správní orgán potom posoudí 
vaše celkové sociální a majetkové poměry, 
popřípadě společně posuzovaných osob.

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR
OKRESNÍ VÝBOR OPAVA

zve na                                              

v pátek 17. listopadu 2006 od 16 h 
v Sokolovně ve Vávrovicích

 Nový typ potvrzení pro řidiče nad 60 let

Na základě nového silničního zákona musí mít
řidiči starší 60 let u sebe potvrzení o zdravotním 
stavu na novém formuláři, který je platný od 1. 
července 2006. Pokud řidič při policejní kontrole u 
sebe nový formulář s potvrzením praktického 
lékaře nebude mít, bude to posuzováno jako 
přestupek, který bude postoupen příslušnému 
obecnímu či městskému úřadu (pokuta 5 – 10 tis. 
Kč a ztráta 5 bodů). 

Kdo má nárok na osvobození od TV 
poplatku?

Osvobození od poplatku je řešeno v zákoně č. 
348/2005 Sb. v platném znění. Fyzické osoby 
mohou být osvobozeny ze zdravotních nebo ze 
sociálních důvodů. Osvobození ze zdravotních 
důvodů se týká osob s úplnou nebo praktickou 
slepotou obou očí a osob s oboustrannou úplnou 
nebo praktickou hluchotou.

Osvobození ze sociálních důvodů může uplatnit 
fyzická osoba v případě, že:

 jde o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé 
kalendářní čtvrtletí je nižší než 1,4násobek 
životního minima 

 žije v téže domácnosti s dalšími osobami a 
součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů 
těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je 
nižší než 1,4násobek životního minima osob 
žijících v této domácnosti. 

Při zjišťování příjmů se postupuje podle zákona            
č. 463/1991 Sb. o životním minimu, v platném 
znění. Aktuální výši životního minima naleznete 
mj. na webu MPSV. 

Poplatník přihlášený přes SIPO je povinen místně 
příslušné provozovně pošty písemně doložit 
okolnosti prokazující osvobození od povinnosti 
platit za přijímač poplatek. V případě, že okolnosti 
odůvodňující osvobození zaniknou, má poplatník 
povinnost oznámit poště tuto skutečnost do 15 dnů 
ode dne jejího vzniku. Přímý poplatník podobně 
komunikuje přímo s ČT.

Poplatník, který uvedením nepravdivých údajů 
dosáhl neoprávněného osvobození od povinnosti 
platit za televizní přijímač poplatek, je povinen 
zaplatit České televizi kromě dlužných televizních 
poplatků i přirážku ve výši 10 000 Kč.

 Plný invalidní důchod předčí i starobní

Přesluhování se finančně nevyplatí.

Plný invalidní důchod bývá ve většině případů pro 
občany výhodnější než starobní penze. Proto tito 
lidé nemusí po dovršení řádného důchodového 
věku žádat o starobní důchod. Dál mohou dostávat 
svůj invalidní.

Jedinou výjimkou by bylo, kdyby lékař uznal, že se 
zdravotní stav nemocného natolik zlepšil, že už 
není plně invalidní. Pak, kdyby byl v penzijním 
věku, by požádal o důchod starobní. Při přiznávání 
starobního důchodu plným invalidům platí zásada -
vždy náleží důchod vyšší.

"Takže nikdo na přepočítání penze nemůže 
doplatit," potvrdila Helena Pelikánová, vedoucí 
oddělení metodiky důchodového pojištění České 
správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). "Ale dá se 
říci, že lidé, kteří mají přiznaný plný invalidní 
důchod po 1. 1. 1996, mají z 99,9 % invalidní 
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důchod výhodnější, než by byl starobní. Když byl 
plný invalidní důchod přiznán dříve, může někdy 
být příznivější požádat o starobní důchod," dodala
Pelikánová.

I lidé v plném invalidním důchodu si mohou 
přivydělávat. Omezením jejich výdělku přitom 
může být jedině jejich zdravotní stav. Na rozdíl od 
částečných invalidních důchodců se plným 
invalidům kvůli zvýšení starobního důchodu 
nevyplatí přesluhovat. Léta odpracovaná navíc po 
dovršení důchodového věku jim totiž starobní 
důchod nezvýší ročně o 6 % jako částečným 
invalidům.

Stačí závodní lékař
Posoudit, zda člověk s invalidním důchodem může 
nebo nemůže nastoupit do zaměstnání, aby 
nepoškodilo jeho zdravotní stav, nemusí jen 
posudkový lékař správy sociálního zabezpečení. 
Je považováno za postačující vyjádření 
ošetřujícího, případně závodního lékaře (§ 133 
Zákoníku práce).

Také se stává, že zaměstnavatelé zbytečně 
posílají invalidní občany na okresní správu 
sociálního zabezpečení požádat o rozhodnutí, že 
jsou osobami zdravotně znevýhodněnými. Podle §
67 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004, platného 
od 1. 10. 2004, je to tak, že když mám plný nebo 
částečný invalidní důchod, nepotřebuji už žádné 
jiné rozhodnutí. Jsem automaticky osobou se 
zdravotním postižením a požívám na trhu práce 
zvýšenou ochranu.

Autor: hčk
Zdroj: Právo

Prodám bezbariérový byt 3 + 1 v Kateřinkách na  
ulici Ant. Sovy (družstevní, 6. patro). 

Kontakt: 724 202 612

 Výhody pro zdravotně postižené                 
v zahraničí

Vstupem do EU se bohužel automaticky 
nepřenesly všechny výhody pro zdravotně 
postižené. Neexistuje žádný evropský průkaz, 
kterým by se zdravotně postižení mohli jednotně 
prokazovat, průkaz ZTP v cizině bohužel nic 
nepotvrzuje.

Obecně lze konstatovat, že každá členská země 
EU má zavedena vlastní pravidla pro přístup k 
občanům zdravotně postiženým a invalidním. Tato 
pravidla vycházejí z tradic a sociální politiky 
konkrétní země. V každém případě platí obecné 
zásady nediskriminace osob - občanů EU a 
pravidlo, že každá členská země EU je povinna se 
k takto postiženým osobám z jiných členských 
států (kteří tam hodlají trvale žít) chovat jako ke 
svým vlastním. Tedy poskytnout jim všechny 
běžné výhody, kterých v dané zemi požívají 

postižení občané této země. Práva osob se 
zdravotním postižením jsou v Evropské unii 
upravena především v článku 13 Amsterodamské 
smlouvy, kde je zakotven zákaz diskriminace z 
důvodu zdravotního postižení. Dalším význačným 
dokumentem zakotvujícím zákaz diskriminace je 
Evropská charta základních práv, která – přestože 
není právně závazná – se těší velké vážnosti. Ve 
směrnici č. 78/2000/ES je zase upraven zákaz 
diskriminace v zaměstnání a povolání. Pro 
zlepšení mobility osob se zdravotním postižením 
vydala Rada EU v roce 1998 doporučení 
98/376/EC týkající se karty na parkování pro 
osoby se zdravotním postižením - parking card for 
people with disabilities. 

A jaká jsou práva držitelů průkazu ZTP při 
cestování? Pokud se zdržujete v jiné členské zemi 
po přechodnou dobu – např. v rámci turistického 
ruchu, nevzniká nárok na uplatňování výhod, které 
jsou poskytovány tamním občanům se zdravotním 
postižením. Jedná-li se např. o zlevněné vstupné 
do muzea, slevy na městskou dopravu apod., 
nemáte nárok tuto slevu vyžadovat. 

V případě silniční dopravy se dá obecně říci, že 
osoby s autem označeným symbolem 
vozíčkáře mohou v zemích EU využívat 
parkovací výhody tamějších postižených. 
Dálniční známky se většinou platí. 

Na úrovni EU neexistuje žádná legislativa 
upravující slevy na různé služby pro ZTP občany. 
V ČR to řeší zákon o sociálním zabezpečení                  
v platném znění. 

Autor: red
Zdroj: Noviny MPSV


Časopis Vozíčkář vychází 6x ročně, vždy
s legislativní přílohou Skok do reality, která je 
vydávaná ve spolupráci s Národní radou zdravotně 
postižených. 

Liga za práva vozíčkářů, která tento časopis 
vydává, jej rozesílá zdarma na konkrétní privátní 
adresy zájemců z celé republiky. 

Časopis si můžete objednat telefonicky, e-mailem 
nebo poštou na adrese:

Liga za práva vozíčkářů
Kounicova 42, 602 00 Brno
tel.: 541 249 175-6, e-mail: info@ligavozic.cz

 Mohou příslušníci městské policie 
provést odtah vozidla s označením O1?

Odpověď najdeme v silničním zákonu č. 361/2001 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích § 45, 
který říká, že je-li překážkou provozu na pozemní 
komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění 
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policista nebo strážník obecní policie a vozidlo se 
odstraní na náklad provozovatele. Žádná výjimka 
zde není. Městská policie tedy může provést odtah 
vozidla, i když je označeno znakem pro invalidy.

Zákon č. 283/1991 Sb. § 22a ještě zmiňuje jednu 
důležitou věc: policista nesmí použít technických 
prostředků (botičky) k zabránění odjetí vozidla, 
jde-li o auto, které je viditelně označeno znakem 
invalidy. Odtáhnout Vás tedy může, ale nesmí vám 
bránit v odjetí.

Co se změnilo od zavedení nového silničního 
zákona pro držitele označení O1? Dříve jsme 
mohli zastavit i na zákazu stání a vjíždět do 
zákazu vjezdu. Platí to ještě nebo tyto výhody 
zákon zrušil? Nejdříve je třeba si říct, kdo na 
speciální označení do vozu má nárok. Je to osoba, 
které byly přiznány mimořádné výhody II. stupně 
(ZTP), s výjimkou postižených úplnou nebo 
praktickou hluchotou, nebo III. stupně (ZTP/P). 
Označení O1 (jeden znak vozíku s hologramem) 
vydává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 
působností. Výhody pro držitele výše uvedených 
označení jsou zakotveny v zákonu 361/2006 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích, který byl 
novelizován zákonem 411/2006 Sb. s platností od 
1. 7. 2006, v § 67 uvádí následující výhody:

1. V jednotlivých případech, a je-li to naléhavě 
nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou 
řidiči s označením O1 dodržovat zákaz stání a 
zákaz stání vyplývající z dopravní značky 
„Zákaz stání“; přitom nesmí být ohrožena 
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 
komunikacích.

2. V jednotlivých případech a je-li to naléhavě 
nutné, mohou vozidla s označením O1 vjíždět i 
tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“ omezena 
dodatkovými tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, 
“MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ 
OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“.

3. V jednotlivých případech a je-li to naléhavě 
nutné, mohou vozidla s označením O1 vjíždět i 
do oblasti označené dopravní značkou „Pěší 
zóna“.

Povinnosti držitelů označení O1
Výjimky od zákazů v bodech 1. - 3. neplatí tehdy, 
pokud jsou tyto zákazy omezeny časovou 
dodatkovou tabulí. To znamená, že pokud je po 
značkou „Zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulí „JEN 
ZÁSOBOVÁNÍ“ uvedeno ještě časové rozmezí 
např. od 19 do 7 hodin, tak do tohoto „Zákazu 
vjezdu“ můžete vjet pouze od sedmi večer do 
sedmi ráno. Přes den platí zákaz i pro držitele 
označení O1.

Označení vozidla O1 lze použít pouze v případě, 
řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována 
osoba, která je držitelem označení O1. 
Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu 
policisty nebo strážníka obecní policie, že jí byly 

přiznány mimořádné výhody, které jí opravňují 
k užívání vozidla s označením O1.

 Zvláštní ceny telefonních služeb

Podle informace Ministerstva informatiky budou 
zvláštní ceny veřejně dostupných telefonních 
služeb pro sociálně slabé a zdravotně 
postižené od 1. 1. 2007 nabízet tři telefonní 
operátoři. Jedná se o Telefónica O2 (pro pevné i 
mobilní linky), T-Mobile a Vodafone. Zvláštní cenu 
bude operátor tvořit tak, aby sleva pro oprávněnou 
osobu činila měsíčně maximálně 200 Kč. Pokud 
tato osoba prokazuje více důvodů na slevu, bude 
mít nárok pouze na jednu a jen u jednoho 
operátora. Oprávněný uživatel se může 
rozhodnout, zda slevu bude čerpat na svou 
pevnou nebo mobilní linku.

Sleva je určena pro:
 Zdravotně postižené podle zákona č. 

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
Nárok na slevu tak budou mít zdravotně 
postižené osoby, a to konkrétně držitelé průkazu 
ZTP/P, držitelé ZTP z důvodu úplné nebo 
praktické hluchoty (nebo účastník, který 
vychovává nebo který osobně pečuje o 
nezletilou osobu, která je držitelem jednoho 
z výše uvedených průkazů), osoby uznané 
lékařem příslušné OSSZ za bezmocnou (nebo 
pokud jde o osobu nezletilou, účastník, který o 
ní pečuje). Nárok na pronájem nebo koupi 
speciálně vybaveného telekomunikačního 
koncového zařízení za cenu standardního 
telekomunikačního koncového zařízení podle 
ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) těmto osobám 
zůstává zachován. Žádost o zvláštní cenový 
program uplatní tyto osoby operátorovi a doloží 
ji rozhodnutím o přiznání mimořádných výhod 
nebo rozhodnutím o přiznání zvýšení důchodu 
pro bezmocnost. V případě, že se jedná o 
účastníka, který zastupuje nezletilého, přikládá 
tento účastník také doklad o tom, že je rodičem 
nebo rozhodnutí, na základě kterého o tuto 
osobu osobně pečuje.

 Osoby sociálně slabé a se zvláštními 
sociálními potřebami
Sleva bude nově poskytována také osobám 
s nízkými příjmy a se zvláštními sociálními 
potřebami, tzn. uživatelům, kteří nepřetržitě 
alespoň 6 měsíců nebo půl roku v průběhu 12 
měsíců předcházejících dni, kdy jim bylo vydáno 
potvrzení pro žádost o slevu na telefonování 
budou sociálně slabým vydávat pověřené 
obecní úřady. Toto potvrzení, které nesmí být 
starší než 1 měsíc, předloží pak žadatel svému 
operátorovi. Potvrzení bude nutné operátorovi 
předkládat opakovaně každý rok.
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ZO SPCCH – HANDICAP KYLEŠOVICE
zve na                                          

konaný v pátek  1. prosince od 16.00 h                           
v Zemědělské a.s., Opava 6, Bílovecká 167

* KULTURNÍ PROGRAM * OBČERSTVENÍ * TOMBOLA *

VSTUPNÉ 50 KČ

 Co je a co není osobní asistence

Dnes a denně se ve své praxi setkávám s 
otázkami typu: „Co je osobní asistence? Co 
odlišuje osobní asistenci a pečovatelskou službu?“ 
Při mé práci je velice důležité oddělit výše 
uvedené služby, neboť organizace, v níž pracuji, 
poskytuje  obě.

Máme nový zákon o sociálních službách. Není 
tedy nic jednoduššího než nahlédnout mezi 
paragrafy a vyhledat správnou odpověď. Otevírám 
sbírku zákonů z roku 2006. Po přečtení několika 
řádků definic služeb osobní asistence a 
pečovatelské služby se zarážím. Jsou v podstatě 
stejné.

Obě služby jsou službami terénními se shodnými 
činnostmi. Uveďme alespoň některé z nich: 
„pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při 
zajištění chodu domácnosti“ a jiné.

Rozdílem je, že osobní asistence se poskytuje bez 
časového omezení dle potřeb uživatele a 
pečovatelská služba je poskytována ve 
vymezeném čase. Když budu dále pátrat po 
hlavním rozdílu mezi oběma službami, jsou u 
osobní asistence vymezeny činnosti, jež 
pečovatelská služba neposkytuje a které jsou 
bytostně spjaty s osobní asistencí jako službou pro 
integraci zdravotně postižených. Těmito činnostmi 
jsou výchovná, vzdělávací a aktivizační činnost. 
Pro odlišení osobní asistence od pečovatelské 
služby je velice důležité vyzdvihnout právě její 
aktivizační činnost a charakter.

Služba osobní asistence je službou aktivizační. 
Napomáhá těžce zdravotně postiženým lidem k 
začlenění do společnosti. Osobní asistent 
vyrovnává handicap postiženého, v rámci 
možností daných zdravotním postižením, 
schopnostmi postiženého i schopnostmi asistenta. 
Zdravotně postižený člověk musí chtít něčeho 
dosáhnout. Potřebná je vůle po něčem, co z 
důvodu postižení nemůže vykonat a na čem se 
chce podílet. Když postižený člověk ví, co chce, 
má potřebnou vůli směřovat ke zvolenému cíli, je 
třeba najít vhodného asistenta, který mu na cestě 
za zvoleným cílem bude asistovat. V kostce 
řečeno: osobní asistent nebude „dělat věci“ za 
těžce zdravotně postiženého občana, ale bude 
„dělat věci“ s ním. Bude mu v životě asistovat.

Naproti tomu pečovatelská služba je smluvenou 
úkonovou službou. Těžce zdravotně postižený 
člověk nebo senior si smluví úkony a dobu, kdy 
budou naplněny. Pečovatelská služba je za něj 
udělá. Již název této služby napovídá, že se jedná 
o péči o člověka a jeho domácnost, když to již sám 
nezvládá. Tato služba nemá tak silný aktivizační 
charakter jako osobní asistence.  Při naplnění 
pečovatelské služby je třeba dbát na uspokojení 
potřeb, bez kterých by byl uživatel v domácím 
prostředí ohrožen na životě. Osobní asistence, ač 
má s pečovatelskou službou mnoho společného, 
začíná právě tam, kde pečovatelská služba končí. 
Na základě uspokojení základních životních potřeb 
asistuje lidem s postižením v uspokojování potřeb 
vyplývajících z jejich společenského postavení.

Tak se pomocí osobních asistentů dostanou 
postižené děti do „normálních“ školek a škol. 
Dospělí lidé s postižením mohou studovat, 
pracovat nebo prostě dělat, co chtějí a co je baví. 
Žijí svůj život.

Autor: Roman Baláž
Zdroj: Vozíčkář č. 3/2006

 Na co má pacient právo

Nová příručka lidem radí, jak jednat s lékaři a co 
od nich mohou požadovat. Na jejím sestavení se 
podílely asociace CzechMed a pacientská 
sdružení Koalice pro zdraví, Svaz pacientů a 
Národní rada zdravotně postižených. 

Základem příručky jsou odpovědi na nejčastější 
otázky pacientů. Zájemci se například dozvědí, 
zda je možné vybrat nebo změnit svého 
ošetřujícího lékaře, co jsou pacientská práva, kdy 
mohou žádat nadstandardní péči nebo třeba co je 
a co není hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Nebojte se ptát svých lékařů
Nevíte, co máte dělat při pochybnostech o 
průběhu své léčby? Chcete si ověřit, zda vás lékař 
léčí správně?

"Při podezření na odborné pochybení lékaře 
můžete podat stížnost na Českou lékařskou 
komoru, jinou profesní organizaci nebo pacientské 
sdružení," radí příručka. Lékař pak může dostat od 
lékařské komory důtku, absolvovat doškolení v 
oboru nebo mu udělí pokutu.

Navíc jsou v příručce kontakty na pacientská 
sdružení, zdravotní pojišťovny či státní 
zdravotnické instituce. Průvodce pacientskými 
právy lze získat od 1. října zdarma ve vybraných 
nemocnicích, u lékařů a v pacientských 
organizacích. K dispozici bude i na internetových 
stránkách www.forum.czechmed.cz.

Podle ministra zdravotnictví Tomáše Julínka už 
bylo načase, aby podobná příručka vznikla. 
Pacientské příručky však podle něj nestačí a 
zapotřebí bude změna zákona. "Někdy v roce 
2008 považuji za reálné, aby bylo zakotveno v 
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zákonech, na co všechno má pacient nárok ze 
zdravotního pojištění. Pacienti by se tak mohli opřít 
o konkrétní věci a teprve tehdy se začne datovat 
jejich skutečná emancipace," dodal ministr.

Otázky a odpovědi z příručky pro pacienty
Kdy mohu požadovat odvoz do nemocnice 
sanitkou?
Navrhne ho sám lékař v případě, že váš zdravotní 
stav neumožňuje dopravu běžným způsobem, a 
vystaví vám na sanitku poukaz. Pokud lékař váš 
nárok neuzná, sanitku si zajistit můžete, ale musíte 
převoz zaplatit.

Mohu odmítnout operaci nebo vyšetření?
Každý pacient má právo odmítnout léčbu, pokud 
jej lékař současně informuje o možných důsledcích 
tohoto rozhodnutí. Před odmítnutím léčby je vždy 
lepší se poradit ještě s dalším odborníkem.

Autor: Pavla Kubálková, Lenka Petrášová
Zdroj: Mladá fronta DNES

 Nemocnice zřídí sociální lůžka

České nemocnice dostanou možnost vyřešit letitý 
problém, co s dlouhodobě nemocnými pacienty, 
kteří už nepotřebují akutní péči, ale nemají kam jít. 
Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek pro ně chce 
vyjednat peníze z rozpočtu ministerstva práce a 
sociálních věcí.

Peníze ze sociální sféry by šly na nově vzniklá tzv. 
sociální lůžka. Nemocnice by jejich zřízením 
získaly status sociálního zařízení, a tím i nárok na 
státní dotaci. Uvolněním drahých akutních lůžek by 
navíc ušetřily, a tím by se snížily i náklady 
zdravotních pojišťoven. Na oplátku chce Julínek 
dojednat se zdravotními pojišťovnami, aby hradily 
zdravotní péči, kterou poskytují svým klientům 
ústavy sociální péče. Tato péče se zatím platí ze 
sociálních peněz (dotací státu), což je jeden z 
důvodů, proč se ústavy v posledních letech snaží 
kvalifikovanou zdravotní péči o své klienty 
umenšovat.

Získat od státu nárok na dotaci na provoz 
budoucích sociálních lůžek umožňuje nový zákon 
o sociálních službách, který začne platit od příštího 
roku. Julínek už navrhl z rezervy státního rozpočtu 
pro tyto účely vyblokovat zhruba miliardu korun.

Hradit zdravotní péči v ústavech pojišťovnami má 
zase umožnit změna zdravotně pojistných plánů 
pojišťoven, kterou už ministerstvo vypracovalo 
formou dodatků. Náklady by měly pojišťovny 
pokrýt ze zvyšujících se příjmů. Ústavy získají s 
pojišťovnami smlouvy a budou moci vykazovat 
jednotlivé úkony podle standardního sazebníku. 

Do systému navíc chce Julínek zapojit i péči 
poskytovanou hospici. 

Autor: PETR KUČERA
Zdroj: Lidové noviny

 Základní úhrady prostředků 
zdravotnické techniky zdravotními 
pojišťovnami

V následujícím výčtu jsou základní pomůcky, které 
se mohou týkat osob s tělesným postižením.

Podskupina 02 – pomůcky pro inkontinenci
a) lehká (používání nepravidelné) 
 vložky pro lehkou inkontinenci (max. 150 ks 

měsíčně, nejvýše 550 Kč), 
 fixační kalhotky (max. 24 ks ročně, dp 190 Kč), 
 sáčky sběrné urinální (max. 10 ks měs., nejvýše

do 600 Kč)
 svorka inkontinenční pro muže (max. 2 ks 

ročně)
 kondomy urinální (max. 30 ks měsíčně, nejvýše 

900 Kč)
b) střední (používání nutné denně)
 pleny vložné (max. 150 ks měs., do 900 Kč)
 fixační kalhotky (max. 24 ks ročně, do 190 Kč)
 sáčky sběrné urinální (max. 10 ks měs., nejvýše 

do 600 Kč)
 svorka inkontinenční pro muže (max. 2 ks 

ročně)
 kondomy urinální (max. 30 ks měsíčně, nejvýše 

do 900 Kč)
c) těžká (pomůcky trvale nutné) 
 kalhotky plenkové (max. 150 ks měs., nejvýše 

do 1400 Kč)
 sáčky sběrné urinální (max. 10 ks měs., nejvýše 

do 600 Kč)
 svorka inkontinenční pro muže (max. 2 ks 

ročně)
 kondomy urinální (max. 30 ks měsíčně, nejvýše 

do 900 Kč)
Podskupina 07 – vozíky včetně příslušenství
 tříkolka pro dospělé včetně příslušenství – max. 

1 ks za 5 let
 vozík mechanický včetně příslušenství – max. 1 

ks za 5 let
 vozík s elektrickým pohonem pro provoz 

v exteriéru s příslušenstvím – max. 1 ks za 5 let
 vozík s elektrickým pohonem pro lehký provoz 

v interiéru s příslušenstvím – max. 1 ks za 5 let
 rukavice kožené pro vozíčkáře – max. 2 páry 

ročně (nejvýše do 300 Kč)

Podskupina 12 – pomůcky kompenzační pro 
tělesně postižené
 berle podpažní – max. 1 pár za 2 roky
 berle předloketní – max. 1 pár či 1 ks za 2 roky
 chodítko – max. 1 ks za 3 roky
 křeslo klozetové – max. 1 ks za 5 let
 nástavec na WC – max. 1 ks za 3 roky
 sedačka do vany a sprchy – max. 1 ks za 5 let

Vydává Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, detašované pracoviště Opava, 
Liptovská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešovice, tel./fax: 553 734 109, e-

Distribuce prostřednictvím předsedů organizačních složek Svazu tělesně postižených, Svazu postižených civilizačními chorobami
a Svazu neslyšících a nedoslýchavých v rámci bývalého opavského okresu.

Vychází 4x do roka. Toto číslo vyšlo v listopadu
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 lůžko polohovací s možností elektrického 
nastavení – max. 1 ks za 10 let

 lůžko polohovací s možností mechanického 
nastavení – max. 1 ks za 10 let

 zařízení polohovací včetně příslušenstvím –
max. 1 ks za 10 let

 zvedák mechanický, hydraulický, elektrický –
max. 1 ks za 10 let

Neověřené informace na závěr:

OPATŘENÍ PROTI PTAČÍ CHŘIPCE

Vzhledem k rozšiřování ohnisek ptačí chřipky na 
Slovensku se s okamžitou platností přijímají tato 
opatření:

 Zakazuje se na území ČR prodej a výčep Zlatého 
bažanta.

 Stahují se všechny bažanty ze všech nemocnic.

 Omezuje se prodej Red Bull (ten dává křídla).

 Je přísný zákaz vstupu do areálu Anděl na Smíchově 
(opět ta křídla).

 Ruší se plesy, kde se měl tančit ptačí tanec.

 S okamžitou platností se ruší ODS, které už pták 
zmodral.

 V Holicích se má do pátku zbourat pomník Emila 
Holuba.

 Ze seznamu prezidentů byl odstraněn Gustav.

 Ruší se lety na lyžích.

 Ruší se Lety.

 Obec Holoubkov se přejmenovala na Kamenici 
(původní návrh byl na Rybitví, ale kdoví, co čeká 
příští rok ryby).

 V kadeřnictví už vám neučešou kohouta, pankáčská 
číra jsou zakázaná.

 Dále se zrušila všechny jednání s Kalouskem. 

 Jako poslední, avšak plošné opatření, bude dnes 
v poledne vyhlášeno utažení všech kohoutků. Nyní 
smějí voličům už téct jenom nervy.

Zdroj: Vozka č. 2 - 3

� Euroklíče

Prostřednictvím Svazu tělesně postižených se 
Česká republika zapojila do evropského projektu 
Euroklíč. Ten umožňuje odblokování zařízení pro 
bezbariérovou přístupnost a užívání staveb. Tato 
specifická zařízení (zvedací plošiny, výtahy, šikmé 
schodišťové plošiny, hygienická zařízení apod.)
jsou v některých státech Evropy osazována 
vložkovými zámky, které lze otevřít pouze 
uvedeným euroklíčem. U nás euroklíče zatím 
téměř nikde nefungují, proto ho většina 
handicapovaných nemá. V případě, že by jej chtěli 
mohou o něj požádat na adrese: STP v ČR, 
Karlínské nám. 12, 186 03 Praha 8.


