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Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

dostává se vám do rukou první 
letošní číslo našeho čtvrtletníku. 

A co jsme pro Vás připravili 
tentokrát? Jako vždy první polovinu 

zpravodaje věnujeme zprávám z činnosti na našich 
detašovaných pracovištích, v druhé polovině pak 
přinášíme novinky v sociální oblasti, které se 
dotýkají osob se zdravotním postižením.

V tomto čísle nejvíce prostoru věnujeme posuzování 
zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů. 
Přinášíme také aktuální informace k důchodové 
reformě, sKartám a příspěvku na bydlení. 

Věříme, že i tentokrát naleznete ve zpravodaji 
mnoho zajímavých a užitečných informací. Přejeme 
vám příjemné čtení.

pracovníci
Centra pro zdravotně postižené  
Moravskoslezského kraje o.s.

Společně k pracovnímu uplatnění 
Cílovou skupinou projektu jsou osoby s tělesným 
nebo kombinovaným postižením, bez ohledu 
na stupeň postižení, osoby s duševním nemocně-
ním, přetrvávajícími psychickými obtížemi a osoby 
lehce mentálně postižené, které jsou nezaměstnané 
déle než 6 měsíců. Projekt je realizován na všech 
pracovištích naší organizace do 30. 4. 2014. 

Více informací o projektu naleznete uvnitř tohoto 
čísla nebo Vám je podají vedoucí jednotlivých 
pracovišť. V současné době jsou ještě k dispozici 
všechny aktivity projektu včetně rekvalifikací, které 
mají vhodní účastníci projektu při splnění všech 
požadavků zdarma!

Co se změnilo od ledna 2013? 
Důchodová reforma
Zabezpečení ve stáří z více zdrojů má zajistit druhý 
pilíř důchodového systému zavedený v rámci 
důchodové reformy. 

Lidé se mohou rozhodnout, zda do systému vstoupí 
- smlouvu o důchodovém spoření bude moci uzavřít 
každý, komu je víc než 18 let a dosud nedostává 
starobní důchod, tedy z I. pilíře. Lidé nad 35 let 
mohou do II. pilíře vstoupit do 30. června 2013, 
mladší pak do konce kalendářního roku, kdy jim 
bude 35 let.

Klient si bude moci zvolit jeden ze tří způsobů 
výplaty: doživotní starobní důchod, doživotní 
starobní důchod se sjednanou výplatou 
pozůstalostního důchodu po dobu 3 let, anebo 
starobní důchod na 20 let. 

Od 1. ledna 2013 se mění také III. důchodový pilíř. 
Penzijní připojištění se státním příspěvkem se mění 
na doplňkové penzijní spoření a zavádí se tzv. 
předdůchody. 

sKarty
Novela zákonů o zaměstnanosti a sociálně-právní 
ochraně dětí umožní do doby vydání sKarty vyplácet 
všechny dávky, včetně podpory v nezaměstnanosti 
a dávky pěstounské péče, stávajícím způsobem, 
tedy převodem na bankovní účet nebo v hotovosti. 
Bližší informace k připravovaným legislativním 
změnám v této oblasti uvádíme uvnitř tohoto čísla. 

Zdravotně postižení a sociální služby
Nově je možné pobírat současně rodičovský 
příspěvek a příspěvek na péči. Příspěvek 
na mobilitu budou dostávat i lidé, kteří využívají 
pobytové sociální služby. Rovněž se o 2 000 Kč
zvýší příspěvek na péči pro nezaopatřené dítě 
ve věku 4 až 7 let, kterému tato dávka náleží 
ve stupni III nebo IV. 

Životní a existenční minimum
Částky životního a existenčního minima 
se nezvýšily, nesplnily se totiž valorizační podmínky. 
Měsíčně je životní minimum pro jednotlivce i nadále 
3 410 Kč, existenční minimum pak 2 200 Kč. 

V některých dávkách platí změny už od 1. 12. 2012. O těchto změnách jsme 
informovali v předchozím čísle, které naleznete na http://www.czp-
msk.cz/zpravodaj. 
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. 
Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál

 tel.: 554 718 068

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Naše půjčovna nabízí základní kompenzační 
pomůcky pro osoby s tělesným či kombinovaným 
postižením. Pomůcky jsou určeny pro krátkodobou 
výpůjčku ve chvíli, kdy ještě nemáte k dispozici 
vlastní pomůcku či Vaše pomůcka byla poškozena 
či zničena. Nabídka je také určena pro ty, kteří 
potřebují určitou pomůcku pouze nárazově 
v návaznosti na aktuální situaci nebo si chtějí 
vyzkoušet nový typ pomůcky. 

Naše pracoviště nabízí tyto kompenzační pomůcky 
k zapůjčení: 

Pomůcka Kč/den
vratná 
záloha

jednorázový 
poplatek

Vanová sedačka 5 0 0

Toaletní nástavec 
na WC

5 0 0

Chodítko čtyřkolové 
skládací

5 0 0

Mechanický invalidní 
vozík (do 120 Kg)

8 500 0

Křeslo el. polohovací 
a stavěcí IBC - 9000   

8 500 100

Lůžko el. polohovací 
skládací s matrací

10 500 100

Statistika roku 2012
Detašované pracoviště Bruntál 
poskytlo v roce  2012 službu osobní 
asistence celkem 18 zdravotně 
postiženým uživatelům,  z nichž 11 

mělo trvalé bydliště v Bruntále a zbývající 
v přilehlých obcích. Službu osobní asistence jsme 
poskytovali všem  uživatelům v jejich domácím 
prostředí. Celkem bylo poskytnuto 2379 hodin
osobní asistence. 

V roce 2012 došlo k úpravě 
poskytovaných oblastí odborného 
sociálního poradenství, a to s ohledem 

na změnu platné legislativy v oblasti poskytování 
dávek pro osoby se zdravotním postižením 
(příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní 
pomůcku, průkazy osob se zdravotním postižením, 
S-karta a dalších benefitů) a v druhé polovině roku 
2012  i o oblast dluhové problematiky. Celkem 
bylo poskytnuto 661 intervencí.

Přednáška
V úterý 19. února 2013 od 14:00h
proběhlo v prostorách Detašovaného 
pracoviště Bruntál setkání zdravotně 
postižených osob s firmou CAR CLUB, 
která prezentovala své služby (kartu 

HANDY CARD, nabídku bezbariérových úprav 
vozidla apod.). Více informací o produktech této 
firmy na www.handycard.cz, www.carclub.cz.

Prezentace
Od nového roku proběhne opět řada 
členských schůzí jednotlivých 

sdružení a svazů. Centrum by se rádo 
těchto schůzi účastnilo představením 
svých prezentací. Tímto bychom vám 
tedy znovu rádi nabídli využití 

možnosti těchto prezentací k získání přehledných 
informací ze světa sociálně-právních změn. 

V Bruntále věnují 20 tisíc pro postižené 
děti
Galavečer, který uspořádalo město Bruntál v sobotu 
12. ledna, byl nejen příjemným, ale také užitečným 
začátkem roku oslav 800. výročí města. Dvě dražby 
uskutečněné v průběhu večera vynesly dvacet tisíc 
korun pro postižené děti. Předmětem první dražby 
byla populární plyšová figurka zubaté žáby. "Žába" 
absolvovala celý závod Dakar 2012 za oknem 
závodního kamionu Martina Kolomého s číslem 547. 
Tomuto číslu se rovnala vyvolávací cena, zatímco 
konečná cena se vyšplhala na rovných deset tisíc 
korun. Vydražiteli plyšové zubaté žáby jsou 
bruntálští podnikatelé, kteří uvedenou částkou 
pomohou zařízení pro osoby se zdravotním 
postižením Sagapo. Zatímco první dražba byla 
plánovaná, druhá přišla naprosto neočekávaně 
a přesto byla nadmíru úspěšná.  Výherce první ceny 
tomboly věnoval tuto cenu do druhé dražby. 
Za částku deset tisíc korun, tedy vyšší než byla 
pořizovací hodnota přístroje, televizi koupila 
bruntálská lékařka. Z peněz budou mít užitek děti 

ze speciální třídy pro zdravotně postižené.

Ing. Aleš Šupina
Vedoucí detašovaného pracoviště

Detašované pracoviště
BRUNTÁL
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Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek-Místek
 tel.: 558 431 889

Osobní asistence Frýdecko-Místecko
Pracoviště Centra pro zdravotně 
postižené Moravskoslezského kraje 
o. s. ve Frýdku-Místku poskytuje 
jako jednu ze svých služeb osobní 

asistenci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. Posláním této služby je, abychom 
zdravotně postiženým osobám či seniorům pomohli 
v jejich nepříznivé sociální situaci způsobené 
vysokým věkem nebo zdravotním postižením. 

Naši osobní asistenti uživatele provázejí v jejich 
přirozeném prostředí, ale služba může být 
poskytována také ve školách či dalších místech dle 
přání klienta. Asistenti pomáhají uživatelům 
například při osobní hygieně, při podávání stravy, 
zajišťují chod domácnosti, doprovází uživatele 
k lékaři, na úřady nebo na kulturní akce a provádějí 
další činnosti vyplývající ze zákona. 

Asistenci nabízíme občanům starším 6-ti let. Jedná 
se o službu hrazenou uživateli, a to ve výši 60 – 90 
Kč/h, dle platného ceníku. Při denní osmihodinové 
péči lze využít výhodnou paušální sazbu. 

Bližší informace získají zájemci o službu na výše 
uvedené adrese.

Pozvánka na sociálně aktivizační služby 
Od ledna 2013 v Centru opět probíhá kroužek 

„Korálkování“. V průběhu pěti setkání se budou 

vyrábět velikonoční dekorace z korálků. Kroužek 
bude probíhat  6. 3., 20. 3. a 27. 3. 2013 vždy 
od 9 do 12 hodin v Centru ve Frýdku-Místku. 

Další sociálně aktivizační službou, která v Centru 

probíhá je „Ergoterapie“. Smyslem tohoto setkávání 

je aktivní vyplnění volného času, procvičení jemné 
motoriky či navázání nového přátelství. V kroužku 
ergoterapie se vyrábějí předměty z různých 
materiálů, velikonoční dekorace a podobně. Zájemci 

mohou navštívit tento 
kroužek každé 
pondělí od 15 do 17 
hodin rovněž v Centru 
ve Frýdku-Místku. 

Cvičení jógy na židlích
je další aktivita, která 
v Centru probíhá, a to 

každé pondělí od 9:30 do 10:30 hodin. Toto cvičení 
je velmi využívané a slouží zejména k upevnění 
zdraví a udržení psychické pohody. Kroužek vede 
zkušená lektorka, která ráda uvítá další zájemce 
o tuto aktivitu. 

Dluhové poradenství
Osoby se zdravotním postižením a senioři, kteří 
si už neví rady se svými finančními závazky mohou 
využít  novou službu, a to poradenství v oblasti 
finanční a dluhové problematiky. Tzv. Dluhové 
poradenství bude poskytováno v úředních hodinách
v prostorách Centra. 

Společně k pracovnímu uplatnění 

Jednou z aktivit detašovaného pracoviště Frýdek-
Místek je realizace projektu Společně k pracovnímu 
uplatnění spolufinancováno Evropskou Unií 
a státním rozpočtem ČR. Projekt je určen osobám 
se zdravotním postižením, které jsou nezaměstnané 
déle než 6 měsíců. Cílem projektu je pomoci těmto 
osobám získat zaměstnání a zlepšit jejich postavení 
na trhu práce prostřednictvím podpůrných aktivit 
(poradenský program, rekvalifikace, apod.)

Rekondiční a ozdravné pobyty 
I v letošním roce budou pro zdravotně postižené 
osoby a seniory pořádány rekondiční a ozdravné 
pobyty. Tyto pobyty pořádají Svaz tělesně 
postižených v ČR o. s. a Svaz postižených 
civilizačními chorobami v ČR o. s. Stejně jako 
v loňském roce budou tyto pobyty probíhat na hotelu 
Kahan v Horní Bečvě. Bližší informace získáte 
v jednotlivých svazích. Termíny jsou následující:

Svaz tělesně postižených v ČR 
21. - 27. 7. 2013, 
23. - 29. 9. 2013 
29. 9. - 5. 10. 2013  

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR 
Onko: 8. – 18. 6. 2013
Vertebrogenní sydrom: 18. – 25. 6. 2013
Ozdravný pobyt: 17. - 23. 9. 2013 

Bc. Hana Hajflerová, DiS. 
sociální pracovnice 

Detašované pracoviště 
FRÝDEK-MÍSTEK
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Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 709 403

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat zaměstnancům 
detašovaného pracoviště Nový Jičín za jejich 
vstřícnou spolupráci s naši místní organizací Svazu 
postižených civilizačními chorobami v ČR,  o.s., 
která se projevuje především v realizaci zajímavých 
přednášek pro naše členy (sociální dávky, 
problematika zadlužování, apod.) a dále tím, že 
máme v sídle pracoviště zázemí pro naplňování 
poslání našeho svazu.   

Antonín Pernický, předseda svazu

Kasuistika účastníka projektu Společně 
k pracovnímu uplatnění
Účastník je poživatelem invalidního důchodu 
I. stupně, dlouhá léta pracoval jako manipulační 
dělník a v době vstupu do projektu byl 
nezaměstnaný šest měsíců. Ke vstupu 
do poradenského programu byl namotivován 
a ke každé aktivitě přistupoval aktivně 
a zodpovědně. 

Naši spolupráci jsme zahájili sestavením
individuálního plánu účastníka, ve kterém si stanovil 
cíl, najít zaměstnání na minimálně šestihodinový 
úvazek. Vzhledem k faktu, že účastník neměl 
doposud žádné zkušenosti s užíváním počítače, 
stanovil si jako první krok k dosažení cíle, osvojit si 
alespoň základní dovednost práce s počítačem 
a emailovou schránkou, aby mohl snadněji 
vyhledávat nabídky zaměstnání a oslovovat 
zaměstnavatele prostřednictvím emailu. Další kroky 
spolupráce směřovaly k zdokonalení uživatelových 
znalostí a dovedností pro lepší uplatnitelnost na trhu 
práce. Účastník neměl zpracovaný životopis 
v písemné podobně. Společně jsme jej tedy sepsali 
tak, aby obsahoval veškeré důležité údaje a byl
pro zaměstnavatele zajímavý.

V průběhu spolupráce účastník aktivně vyhledával 
nabídky zaměstnání, po celou dobu projevoval 
zájem o práci na pozici strážného. O tuto pozici 
se uživatel opakovaně ucházel, avšak bezúspěšně, 
vždy s odkazem na neodpovídající kvalifikaci. 
Z tohoto důvodu jsme přistoupili k dohodě 
o absolvování rekvalifikačního kurzu Strážného. 

Po pěti společných setkání, kdy si účastník osvojil 
znalosti psaní motivačních dopisů, způsoby 
komunikace se zaměstnavatelem, dozvěděl se, jak 
být dobře připravený na pracovní pohovor, jaké 
otázky mohou u pohovoru zaznít, jsme společnou 
spolupráci ukončili a účastník nastoupil 
do rekvalifikačního kurzu. 

Když jsme se viděli po několika týdnech, kdy 
dokládal osvědčení o úspěšném absolvování 
rekvalifikační kurzu, měl již pan podepsanou 
pracovní smlouvu a čekal ho nástup 
do bezpečnostní agentury. 

Mgr. Aneta Seibertová, sociální pracovnice  

Prezentujeme své činnosti
Dne 9. ledna 2013 proběhla ve Studénce pro členy 
místního Svazu tělesně postižených v ČR
přednáška spojená s prezentací služeb naší 
organizace.

Účastníci byli seznámeni s dluhovou problematikou 
v rámci přednášky Jak zvládat své dluhy vedenou 
Mgr. Hanou Schwarz. V úvodu prezentace byly 
představeny sociální služby, které Centrum nabízí 
a také Evropské projekty zaměřené na zlepšení 
postavení osob se zdravotním postižením 
na pracovním trhu. 

Odborná přednáška se zabývala tématy jako např. 
jak se nezadlužit, co se děje, když nesplácím své 
závazky a jaké jsou možnosti řešení, pokud 
si s dluhy nevím rady. Prezentace byla doplněna 
dotazy a diskuzí účastníků.

Nabídka prezentace služeb a přednášek
Naše pracoviště nabízí organizacím, 
svazům, asociacím, aj.,  prezentace 

služeb organizace vztahující se k osobám 
se zdravotním postižením a seniorům. 
Rovněž nabízíme přednášky na předem 

dohodnutá témata. 

V praxi se může jednat o tyto oblasti: sociální 
služby, příspěvek na péči, státní sociální podpora, 
dávky pro osoby se zdravotním postižením, výhody 
(slevy) pro osoby se zdravotním postižením, 
invalidní důchody, kompenzační pomůcky, apod.

Mgr. Richard Pešat
Vedoucí detašovaného pracoviště

Detašované pracoviště 
NOVÝ JIČÍN
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Liptovská 21, 747 06 Opava
tel.: 553 734 109

Společně k pracovnímu uplatnění 
V tomto čísle bychom rádi blíže představili 
nejnovější z aktivit detašovaného pracoviště Opava, 
a sice realizaci projektu „Společně k pracovnímu 
uplatnění“ spolufinancovaného Evropskou unií 
a státním rozpočtem ČR. Projekt má za cíl zvýšit 
zaměstnatelnost osob se zdravotním postižením 
ohrožených sociálním vyloučením a pomoci těmto 
osobám získat uplatnění na trhu práce. 

Projekt nabízí tyto aktivity: poradenský program, 

individuální psychologické poradenství, pracovní 
a bilanční diagnostiku, rekvalifikaci, motivační 
aktivity a doprovodné aktivity. V  rámci našeho 
projektu můžeme poskytnout příspěvek na mzdu 
po dobu 6 měsíců pro osobu zdravotně postiženou, 
které zaměstnavatel vytvoří nové pracovní místo. 

Kasuistika účastníka projektu
Pan X se o projektu dozvěděl na Úřadu práce
v Opavě. Na základě informací o projektu, které 
jsme mu v našem Centru podali, se rozhodl, že
do projektu vstoupí. Jeho největší motivací 
pro nalezení práce byla nejen dlouhodobá 
nezaměstnanost přesahující jeden rok, ale 
především chtěl změnit svoji nepříznivou finanční 
situaci, kvůli níž musel bydlet v azylovém domě. 
Klient je poživatelem invalidního důchodu I. stupně.

Prošli jsme spolu dokumenty a pravidla aktivit. 
Pro další spolupráci bylo důležité sestavit jeho
pracovní anamnézu a individuální plán. Klient si 
stanovil cíl, sehnat vhodné zaměstnání, které by se 
svým zdravotním omezením mohl vykonávat. Má 
dokončené základní vzdělání, v minulosti absolvoval 
rekvalifikační kurz Personalista a ECDL. Přál si 
absolvovat rekvalifikační kurz „Obsluha 
vysokozdvižného vozíku“, aby mohl pracovat 
ve skladu. 

Absolvování tohoto kurzu jsme mu zajistili, včetně 
úhrady nákladů na kurz i dopravu. Klient po dobu 
rekvalifikace pobíral od státu podporu 
při rekvalifikaci. 

Protože měl zájem se dále vzdělávat, zúčastnil se 
v našem Centru kurzu „Základy mezilidské 
komunikace“, kde se mj. dozvěděl, jak komunikovat 
na přijímacím pohovoru. 

V rámci individuálního poradenství jsme pak spolu 
aktivně vyhledávali nabídky zaměstnání. Na nabídky 
práce, které klienta zaujaly, jsme zasílali životopis 
spolu s motivačním dopisem. Ze všech
zaměstnavatelů mu odpověděl pouze jediný, který 
ho pozval na pracovní pohovor. Klient u pracovního
pohovoru uspěl a byl přijat na pracovní pozici 
skladník, kde může uplatnit i nově získané teoretické 
a praktické dovednosti z rekvalifikačního kurzu
k obsluze vysokozdvižného vozíku.  

Bc. Markéta Hebláková
sociální pracovnice

Představujeme „Klub přátel“
Při Sdružení zdravotně postižených v Opavě již 
sedmým rokem působí Klub přátel, kterého se 
každý týden zúčastňuje kolem 20 členek. 

Za dobu trvání jsme uspořádali několik výstavek 
našich výrobků (v minulém čísle byla uveřejněna 
fotka z naší výstavky betlémů), naučily jsme se 
ubrouskovou techniku, vyráběly vánoční přáníčka, 
šperky, adventní věnce, velikonoční vajíčka, pletly 
košíky, modelovaly z hlíny, batikovaly trička, šily 
panenky pro Unicef, vařily v mikrovlnné troubě. 
Podílely jsme se na přípravě večírků pro zdravotně 
postižené, uspořádaly dětský den. Zájem byl 
i o cestopisné přednášky, besedy se zdravotní 
sestrou i policisty. Procvičovali jsme paměť
při luštění křížovek, sudoku a různých kvízů. 
Oblíbené byly i sportovní soutěže, cvičení na židlích, 
vycházky a výlety. Poslední dobou navštěvujeme
společně divadlo a jiné kulturní akce. 

Zaujala vás naše činnost a chcete se do ní aktivně 
zapojit? Rádi vás mezi sebou uvítáme. I v letošním 
roce se budeme scházet každou středu od 10 hodin 
v naší klubovně na Liptovské 21 v Kylešovicích.

Mgr. Hana Bambušková

Nabídka zajištění přednášek
V souvislosti s mnoha významnými 
legislativními změnami v sociální oblasti, 

které aktuálně vcházejí v platnost, 
nabízíme svépomocným organizacím 
sdružujícím osoby  se zdravotním 
postižením možnost zajištění přednášek 

a prezentací na vybrané téma. 

Bc. Dagmar Slaninová
Vedoucí detašovaného pracoviště

Detašované pracoviště 
OPAVA
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Bieblova 3, 702 00 Ostrava
tel.: 596 115 318

Nabídka služeb detašovaného pracoviště 
Ostrava v roce 2013

Osobní asistence Ostravsko
Pro osoby se zdravotním postižením 
a seniory, kteří mají sníženou 
soběstačnost z důvodu vysokého 
věku nebo zdravotního postižení, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, 
nabízíme osobní asistenci.

Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava
Posláním služby je poskytovat 
odbornou poradenskou pomoc 
a podporu osobám, které se ocitly 
v nepříznivé sociální situaci z důvodu 

zdravotního postižení nebo věku, a tím za aktivní 
účasti uživatelů přispívat k řešení situace. Služba je 
poskytována bezplatně odbornými poradci. 
Minimální věk uživatele služby je 15 let. 

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Půjčovna kompenzačních pomůcek 
slouží k zapůjčení kompenzačních 
pomůcek na nezbytně nutnou dobu, 
než uživatel (nájemce) získá svou 

vlastní pomůcku hrazenou z pojištění či příspěvku. 

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním 
postižením 

Posláním služby je podpora rozvíjení 
individuálních schopností 
a dovedností osob se zdravotním 
postižením, vedoucí k začlenění 

do společnosti, zejména na trh práce. Služba je 
poskytována formou motivačních a vzdělávacích 
aktivit. 

Poděkování
Na činnost Detašovaného pracoviště Ostrava v roce 
2012 významně přispělo několik sponzorů svými 
finančními příspěvky. Naše pracoviště si 
uvědomuje, že není vždy snadné nalézt 
v rozpočtech volné finanční zdroje, proto si těchto 
poskytnutých finančních prostředků velmi ceníme.

Prostřednictvím našeho zpravodaje chceme 
poděkovat těmto našim partnerům:

 Statutární město Ostrava,
 Moravskoslezský kraj,
 městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 
 městský obvod Ostrava – Jih,
 městský obvod Poruba, 
 městský obvod Hrabová,
 městský obvod Hoštálkovice,
 městský obvod Stará Bělá,
 městský obvod Vítkovice,
 městský obvod Michálkovice,
 městský obvod Mariánské Hory a Hulváky.

Ještě jednou všem našim sponzorům děkujeme 
a těšíme se na spolupráci v následujících letech.

Prezentace pro zdravotně postižené
Nabízíme možnost prezentace 
pro organizace zdravotně postižených

na členských schůzích a besedách. 
Témata by se měla zaměřovat na sociální 
oblast zdravotně postižených osob.

Pozvánka na setkání klubu „Čaj o páté“
Máte-li zájem účastnit se společenského života, 
získat informace ze sociální či pracovní oblasti, 
popřípadě si něco vyrobit, určitě přijďte na setkání 
klubu „Čaj o páté“, který je pravidelně realizován 
na pracovišti v Ostravě. 

Aktuální pozvánky a témata setkání najdete 
na našich webových stránkách. V případě zájmu 
můžeme pozvánky zasílat e-mailem, poštou 
nebo telefonicky sdělit termín a téma setkání. 

Ing. Simona Balázsová
Vedoucí detašovaného pracoviště

Detašované pracoviště 
OSTRAVA
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PORADNA

Systém sKaret se změní, dohodlo 
se na tom MPSV s Českou spořitelnou 
i Českou poštou

sKarta bude přátelštější, 
nabídne více služeb 
zdarma a umožní čerpat 
dávky složenkou. 
Oznámili to předseda 
vlády Petr Nečas 

a ministryně práce a sociálních věcí Ludmila 
Müllerová po jednání s vedením České spořitelny 
a České pošty.

Shodli se, že:
 sKarta je průkazka, její používání pro platby je 

dobrovolné.
 I držitelé sKarty budou moci čerpat sociální 

dávky na základě poštovní poukázky.
 Lidé se zdravotním postižením mohou zdarma 

vybírat peníze z sKarty v hotovosti u přepážek 
na pobočkách ČS.

 Od ledna jsou všechny výběry sKartou 
z bankomatů ČS zdarma.

 sKarty jsou chráněny proti exekucím.
 Neplánuje se žádná povinná výplata důchodů 

přes sKarty.
 Od 2. pololetí 2013 bude možné čerpat sociální 

dávky také poštovní poukázkou ČP.
 Systém se postupně zavádí, držitelům bylo 

vydáno více než 160 000 karet.
 Změny si vyžádají úpravu legislativy 

a modifikaci smlouvy mezi ČS a MPSV.

“sKartu je třeba vnímat jako průkazku, kterou se 
příjemci sociálních dávek budou prokazovat Úřadu 
práce,“ říká předseda vlády Petr Nečas a dodává: 
„Už dnes je pouze na zvážení každého klienta, zda 
využije platební funkci sKarty. Vše přitom podléhá 
zákonným ustanovením, která upravují bankovní 
styk a ochranu před praním špinavých peněz.“ 
Stejně tak legislativa stanovuje jasná pravidla 
pro nakládání s osobními údaji a jejich ochranu.

„Od ledna jsou výběry z bankomatů České 
spořitelny pro držitele sKaret zdarma a do května 
2013 připraví Česká spořitelna a Česká pošta 
doručování sociálních dávek poštovní poukázkou“, 
konkretizuje plánované změny ministryně Ludmila 
Müllerová. S tím, že sKarty budou rovněž více 
zohledňovat osoby se zdravotním postižením 
či seniory: „Naší snahou je maximálně jednoduchý 
postup předání sKarty, například by ji pracovníci 
Úřadu práce v důvodných případech mohli doručit 
přímo do domova seniorů nebo handicapovaným 
lidem.“ Ministryně přitom zdůrazňuje nutnost 

legislativních změn, které už MPSV připravuje. 
Teprve na základě úpravy právních předpisů může 
dojít ke změně existujících smluv. 

sKartu má v současné době k dispozici více 
než 160 000 lidí. Jejím prostřednictvím dostali dávky 
v celkové výši cca 1 mld. Kč. Česká spořitelna 
realizuje tento projekt pro stát bez nároku 
na odměnu, jediný potenciální výnos plyne 
z budoucích případných plateb sKartou 
u obchodníků. "Projekt sKarta je jedním z technicky 
nenáročnějších projektů, jaký jsme kdy realizovali. 
Máme velkou radost, že po technické stránce vše 
běží naprosto hladce, a že sKarta bude výrazným 
příspěvkem k elektronizaci a zefektivnění státní 
správy. Uděláme maximum pro to, aby projekt byl 
jak přínosem pro stát, tak aby přinesl vysoký užitek 
a pohodlí příjemcům dávek," říká generální ředitel 
České spořitelny Pavel Kysilka

Generální ředitel České pošty Petr Zatloukal 
dodává: Je logické, že se možnosti plateb 
modernizují, je to trend, se kterým počítáme. 
Považuji za rozumné, že je Česká pošta nadále 
součástí celého systému, protože tento typ služeb 
prostě k poště patří. Na druhé straně jsou pro nás 
alfou i omegou skutečné potřeby zákazníků. A je 
zjevné, že zachování výplaty dávek prostřednictvím 
poštovní poukázky, je stále pro mnohé potřebné. 
Fakt, že úhradu poštovní služby u zákazníků 
v hmotné nouzi bude nadále platit stát, potvrzuje 
solidární přístup vlády k celé problematice.“

Celkem se plánuje vydat 1,2 milionů sKaret. Kromě 
tohoto moderního elektronického způsobu výplaty, 
který se osvědčil i jinde ve světě, zůstanou 
zachovány dříve zavedené nástroje: zasílání 
na účet či složenkou. sKarta znamená služby navíc, 
například výběr z bankomatu, platba kartou, výběr 
hotovosti u obchodníka (cash-back) atd.

sKartu změníme ve prospěch občanů
Zákon, který se týká zavedení sKarty chce 
ministryně práce a sociálních věcí Ludmila 
Müllerová zpřesnit v nejbližší době. Měl by se 
změnit tak, aby se „nová sKarta“ nabídla další 
funkce přátelské lidem.

Stejně jako dnes bude možné sKartu naprosto 
dobrovolně využívat jako platební kartu a každý 
klient si bude moci nechat převádět peníze na svůj 
účet zdarma. Přibude i další služba, a to zasílání 
peněz prostřednictvím poštovních poukázek.

„Vycházíme vstříc těm klientům úřadů práce, 
pro které jsou bankomaty těžko dostupné. Nebo 
těm lidem, kteří nejsou dosud zvyklí používat 
bankovní účet a tedy i platební kartu,“ říká 
ministryně Ludmila Müllerová a dodává: 
„Za zásadní v tomto ohledu považuji dohodu 
všech, kterých se týká zavedení nové sKarty.“

Sociálně nejslabší lidé, kterým stát posílá dávky 
v hmotné nouzi, nebudou muset platit za žádnou 
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službu, ať už si vyberou jakoukoliv cestu, kterou 
k nim stát peníze pošle. Pokud si vyberou složenku, 
poštovné za ně zaplatí stát. Nová sKarta umožní 
lidem vybírat peníze od státu v bankomatech České 
spořitelny bezplatně, nejen při prvním výběru každé 
dávky. Peníze na sKartě nebudou podléhat exekuci. 
Zákon se změní také tak, že státu umožní doručit 
dávky lidem s vážným zdravotním postižením 
a seniorům v domovech důchodců.

„Ujišťuji všechny seniory, že v tuto chvíli není mým 
cílem a zájmem vyplácet prostřednictvím karet také 
penze. Proto změníme smlouvu s Českou 
spořitelnou tak, abychom v ní zrušili ustanovení 
týkající se výplat důchodů přes sKartu,“ uvedla 
Müllerová.

V současné době je sKarta průkaz, kterým se klienti 
prokazují svým úřadům práce a slouží jako 
identifikační doklad těch, kteří pobírají sociální 
dávky. Dnes používá karty přes 160 tisíc lidí, kterým 
stát poslal více než miliardu korun. Celkem se vydá 
1,2 milionů sKaret. Každý občan získá při převzetí 
sKarty informace o všech funkcích, které může 
využít, včetně způsobu jejího používání jako 
průkazu TP, ZTP a ZTP/P.

„Chci, aby nová sKarta odrážela jako prostředek 
moderní technické trendy a zároveň zůstala 
přátelskou službou k občanům. Lidé budou mít 
možnost dostat peníze státu, které potřebují, pro ně 
nejvhodnější cestou,“ dodala ministryně Müllerová.

Jednání Úřadu práce s Českou spořitelnou i Českou 
poštou pokračují a ministryně práce a sociálních 
věcí Ludmila Müllerová vše průběžně řeší 
s premiérem Petrem Nečasem.

Autor: MPSV, 7.12.2012

Posuzování zdravotního stavu a pracovní 
schopnosti občanů

Základní informace k životní situaci
Lékaři posudkové služby České 
správy sociálního zabezpečení (dále 
též "LPS ČSSZ") vypracovávají 
posudky pro systémy důchodového 
a nemocenského pojištění, pro účely 
sociální péče, státní sociální podpory, 

sociálních služeb, hmotné nouze a zaměstnanosti. 

Za tím účelem posuzují: 

 invaliditu a změnu stupně invalidity, 

 dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte 
a jeho neschopnost vykonávat z důvodu tohoto 
zdravotního stavu soustavnou výdělečnou 
činnost, 

 schopnost zvládat základní životní potřeby 
v oblasti mobility nebo orientace pro účely 
příspěvku na mobilitu a pro účely řízení 
o přiznání průkazu osoby se zdravotním 

postižením a zda jde pro účely příspěvku 
na zvláštní pomůcku o osobu s těžkou vadou 
nosného nebo pohybového ústrojí nebo s těžkým 
sluchovým postižením nebo s těžkým zrakovým 
postižením anebo s těžkou nebo hlubokou 
mentální retardací a zdravotní stav nevylučuje 
poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku,

 zda jde pro účely dávek státní sociální podpory 
o fyzickou osobu dlouhodobě těžce zdravotně 
postiženou, dlouhodobě zdravotně postiženou 
nebo o dítě dlouhodobě nemocné, 

 stupně závislosti fyzické osoby pro účely 
příspěvku na péči, 

 pracovní schopnosti dočasně práce 
neschopných pojištěnců po uplynutí podpůrčí 
doby. 

Při posuzování zdravotního stavu a pracovní 
schopnosti občanů při zjišťovacích a kontrolních 
lékařských prohlídkách posudkoví lékaři vychází 
z lékařských zpráv a posudků, které vypracovali 
ošetřující lékaři o zdravotním stavu občanů. 

Posouzení zdravotního stavu pro jednotlivé systémy 
je rozdílné, posudková kritéria jsou stanovena 
právními předpisy a metodikou. Zdravotní postižení, 
které odpovídá přiznání jedné dávky, nemusí 
odpovídat přiznání dávky jiné. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Osoba, popř. její opatrovník či zmocněnec 
na základě plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal 
pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. 

Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla: 

 nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se 
o invaliditu prvního stupně, 

 nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se 
o invaliditu druhého stupně, 

 nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího 
stupně. 

Nárok na některé dávky státní sociální podpory
a jejich výše jsou závislé na dlouhodobě 
nepříznivém zdravotním stavu a na stupni postižení 
oprávněné osoby. 

Jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu činí stupeň zdravotního postižení: 

 od 20 % do 49 %, považuje se nezaopatřené 
dítě za dlouhodobě nemocné, 

 od 50 % do 79 %, považuje se osoba 
za dlouhodobě zdravotně postiženou, 

 od 80 % do 100 %, považuje se osoba 
za dlouhodobě těžce zdravotně postiženou. 

Pro účely dávek sociální péče LPS ČSSZ provádí 
posuzování, zda jde o občana těžce zdravotně 
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postiženého, který má nárok na příspěvek 
na mobilitu nebo příspěvek na zvláštní pomůcku. 

Pro účely zaměstnanosti jsou osobami se 
zdravotním postižením fyzické osoby, které jsou: 

 orgánem sociálního zabezpečení uznány 
invalidními ve třetím stupni, 

 orgánem sociálního zabezpečení uznány 
invalidními v prvním nebo druhém stupni, 

Posuzování zdravotního stavu pro účely nároku 
na příspěvek na péči znamená stanovení stupně 
závislosti posuzované osoby na pomoci jiné osoby. 

Osoba do 18 let věku se považuje za závislou 
na pomoci jiné fyzické osoby ve: 

 stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není 
schopna zvládat tři základní životní potřeby, 

 stupni II (středně těžká závislost), jestliže 
z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu není schopna zvládat čtyři nebo pět
základních životních potřeb, 

 stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není 
schopna zvládat šest nebo sedm základních 
životních potřeb, 

 stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není 
schopna zvládat osm nebo devět základních 
životních potřeb,

a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné 
fyzické osoby.

Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou 
na pomoci jiné fyzické osoby ve:

 stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není 
schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní 
potřeby,

 stupni II (středně těžká závislost), jestliže 
z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu není schopna zvládat pět nebo šest 
základních životních potřeb, 

 stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není 
schopna zvládat sedm nebo osm základních 
životních potřeb,

 stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není 
schopna zvládat devět nebo deset základních 
životních potřeb,

a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné 
fyzické osoby

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Podáním písemné žádosti u příslušného správního 
orgánu.

Na které instituci životní situaci řešit
Žádost o invalidní důchod se podává na oddělení 
důchodového pojištění příslušné okresní správy 
sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního 
zabezpečení nebo Městské správy sociálního 
zabezpečení Brno (dále též "OSSZ/PSSZ/MSSZ"). 
Rozhodnutí vydává Česká správa sociálního 
zabezpečení. Kontakty zde: http://www.cssz.cz/cz/ 
kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/

Žádosti o dávku státní sociální podpory, o uznání 
osobou zdravotně znevýhodněnou, o dávky osobám 
zdravotně postiženým a o příspěvek na péči se 
podávají na příslušné krajské pobočce Úřadu práce 
ČR. Rozhodnutí vydává Úřad práce ČR. 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Situace řeší kontaktní místa příslušného správního 
orgánu, podle místa trvalého pobytu osoby.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
K jednání s lékařem LPS ČSSZ je nutné mít 
k dispozici: 

 platný občanský průkaz nebo platný cestovní 
pas, 

 případně doklad o trvání pracovní neschopnosti. 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře jsou k dispozici u příslušného správního 
orgánu. 

Výběr z formulářů je zveřejněn v elektronické 
podobě na internetových stránkách České správy 
sociálního zabezpečení: http://www.cssz.cz/cz/
tiskopisy/, na internetových stránkách obecních 
úřadů a na internetových stránkách úřadů práce. 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Za podání žádosti ani posouzení zdravotního stavu 
se poplatky neplatí.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Obecná lhůta pro vydání posudku je 45 dnů, jestliže 
orgán, který o posouzení požádal, nestanoví lhůtu 
delší. V případě, že vydání posudku ve lhůtě brání 
závažné důvody, lhůta se prodlužuje o 30 dnů, 
nestanoví-li orgán, který o posouzení požádal, lhůtu 
delší. 

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Účastníkem řízení je žadatel o dávku, případně jeho 
opatrovník nebo zmocněnec na základě plné moci.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Po žadateli je požadována součinnost s příslušným 
správním orgánem. V případě nedostatečné 
podkladové dokumentace může být posuzujícím 

http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/
http://www.cssz.cz/cz/ kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/
http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/
http://www.cssz.cz/cz/ tiskopisy/
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lékařem dožadováno další odborné vyšetření 
žadatele, který je povinen se tomuto vyšetření 
na výzvu podrobit. 

Elektronická služba, kterou lze využít
Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu 
příslušného správního orgánu. 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravný prostředek (odvolání, námitky, žaloba) je 
možné podat po obdržení rozhodnutí správního 
orgánu. Na rozhodnutí je uvedeno poučení 
o postupu, s uvedením lhůty a místa podání 
případného opravného prostředku. 

Odvolání se podává u správního orgánu, který 
napadené rozhodnutí vydal. Odvolací lhůta činí 15 
dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud není 
uvedeno jinak. 

Upozornění:

Nově je upraven institut opravného prostředku 
v důchodových záležitostech - námitkové řízení. 

Pokud rozhodnutí vydala Česká správa sociálního 
zabezpečení, lze podat námitku 
u OSSZ/PSSZ/MSSZ. 

V případě, že nebyl uplatněn v odvolacím řízení 
proti rozhodnutí o důchodu z důchodového pojištění 
institut námitky, nelze provádět soudní přezkum. 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě 
nedodržení povinností
Pokud se příjemce dávky nebo žadatel o její 
přiznání nepodrobí ve věcech důchodového 
pojištění lékařskému vyšetření, může mu být 
zastavena výplata důchodu podmíněného 
dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem 
nebo může být přerušeno řízení o žádosti o dávku. 

Ve věcech nemocenského pojištění lze za závažné 
porušení režimu dočasně práce neschopného 
pojištěnce, nebo pokud pojištěnec neodevzdá 
při ukončení dočasné pracovní neschopnosti 
rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní 
neschopnosti, uložit pokutu do 20 000 Kč. 

Nejčastější dotazy 
Mám invalidní důchod. Musím mít po 1. 1. 2010 
přehodnocený zdravotní stav?

Každý poživatel invalidního důchodu obdržel do 31. 
1. 2010 písemné oznámení, zda se u něj od 1. 1. 
2010 jedná o invalidní důchod prvního, druhého 
nebo třetího stupně podle nové právní úpravy. 
Zdravotní stav z tohoto důvodu nemusel být 
přehodnocen. Plný invalidní důchod se považuje 
za invalidní důchod třetího stupně, částečný 
invalidní důchod při poklesu schopnosti soustavné 
výdělečné činnosti nejméně o 50 % za invalidní 

důchod druhého stupně a v ostatních případech se 
jedná o invalidní důchod prvního stupně. 

Zaměstnanci byla přiznána invalidita třetího stupně. 
Budeme ho moci dále zaměstnávat nebo existují 
nějaká omezení?

Předpisy o důchodovém pojištění neobsahují žádné 
ustanovení, které by omezovalo výdělečnou činnost 
poživatele invalidního důchodu. Občan je ve svých 
možnostech omezovaný pouze svým nepříznivým 
zdravotním stavem. Při uznání invalidity třetího 
stupně lékař referátu lékařské posudkové služby 
stanoví, zda pojištěnec k výdělečné činnosti 
potřebuje vytvoření zcela mimořádných podmínek. 
To znamená například úpravu strojů nebo používání 
zvláštních pracovních pomůcek. 

Požádal jsem o invalidní důchod. Posudkový lékař 
mi po jednání na okresní správě sociálního 
zabezpečení sdělil, že můj zdravotní stav není 
dlouhodobě nepříznivý. Jaká jsou dána pravidla 
pro tuto dlouhodobost?

Výklad pojmu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav 
je zakotven v § 26 zákona č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav 
se považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, 
smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce 
významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento 
zdravotní stav trvá déle než jeden rok nebo podle 
poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude 
trvat déle než jeden rok. 

Byla jsem uznána invalidní a byl mi přiznán invalidní 
důchod třetího stupně. Dlouho jsem nebyla pozvána 
na kontrolní lékařskou prohlídku. Musím sama 
podniknout nějaké kroky?

Termíny kontrolních lékařských prohlídek poživatelů 
invalidních důchodů sleduje centrálně ČSSZ. Bude-
li třeba uskutečnit kontrolní lékařskou prohlídku, 
budete vyzvána okresní správou sociálního 
zabezpečení. V tom případě je třeba, abyste jako 
poživatelka invalidního důchodu projevila maximální 
součinnost a orgánem sociálního zabezpečení tak, 
aby kontrolní lékařská prohlídka mohla být 
provedena v požadovaném termínu. Upozorňujeme, 
že invalidní důchodce je povinen okresní správě 
sociálního zabezpečení hlásit změnu místa pobytu, 
aby mohla být doručena výzva k uskutečnění 
kontrolní lékařské prohlídky. Jestliže jste nebyla 
orgánem sociálního zabezpečení vyzvána 
k provedení kontrolní lékařské prohlídky, není třeba 
z Vaší strany činit žádné kroky. Invalidní důchod 
Vám bude nadále vyplácen. 

V poslední době se můj zdravotní stav podstatně 
zhoršil. Nemohu vykonávat dosavadní profesi 
a lékař mi navrhl požádat o invalidní důchod. 
Můžete mi sdělit, z čeho se vychází při posuzování 
zdravotního stavu? Dozvím se výsledek posouzení?

Posudek o zdravotním stavu musí vycházet 
ze spolehlivě zjištěného zdravotního stavu 
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posuzovaného občana a musí odpovídat 
posudkovým kritériím, která jsou uvedena 
v příslušných právních předpisech. Při posuzování 
posudkový orgán vychází zejména z nálezu 
ošetřujícího lékaře, výsledků funkčních vyšetření 
a popřípadě výsledku vlastního vyšetření. OSSZ 
po uskutečněném jednání předá nebo zašle 
posuzovanému občanu do 7 dnů stejnopis posudku. 

Zdroj: www.cssz.cz, 13.2.2013

Jak je to s výměnou parkovacích průkazů
Bylo sice zákonnou 
povinností ke dni 31.12.2012
vyměnit stávající označení 
vozidla za nový parkovací 
průkaz, ale není pravdou, že 
po 1.1.2013 nelze stávající 
označení O1 už vyměnit za 
označení O7, jak 

informovala NRZP a jak i Helpnet převzal příspěvek 
z webu Pečuj doma.cz.

Podle Ministerstva dopravy, odbor provozu 
silničních vozidel, příslušné zákony hovoří o vydání 
speciálního označení vozidla na základě průkazu, 
tedy stávajícího průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo 
nového průkazu osoby se zdravotním postižením 
(sKarta), takže na jejich základě lze vydávat 
parkovací průkaz i v průběhu roku 2013.

Ministerstvo dopravy ještě připomíná, že správné 
umístění parkovacího průkazu je za předním sklem 
motorového vozidla, fotkou dovnitř (§34 odst. 3 
vyhlášky č. 341/2002 Sb.).

Je ovšem pravda, že pokud někdo ke dni 
31.12.2012 nestihl vyměnit stávající označení 
vozidla za nový parkovací průkaz a nadále by je 
používal, mohl by se vystavit případným sankcím 
ze strany Policie ČR. 

Zdroj: Helpnet, 20.12.2012

Příspěvek na bydlení získá více lidí 
než dosud
Od nového roku stát pomůže více lidem s placením 
výdajů na bydlení. Nárok na takovou pomoc mají 
čeští občané v případě, že 30 %, v Praze pak 35 %, 
rodinných příjmů nestačí k zaplacení nákladů na byt 
či nájem. Loni stát - podle předběžných údajů -
přispěl 163 tisícům rodin či jednotlivců, celkem pak 
vyplatil 5,7 miliardy korun.

Žadatelé loni dostávali prostřednictvím této dávky 
státní sociální podpory v průměru 2 930 korun 
měsíčně. „Počet lidí bez práce roste a já považuji 
za nezbytné právě těmto občanům pomoci. I přesto, 
že to bude znamenat větší výdaje pro naše 
ministerstvo,“ řekla ministryně práce a sociálních 
věcí Ludmila Müllerová. Odhaduje se, že resort 

vyplatí na dávky této pomoci o 405 milionů korun 
více než v loňském roce.

Každý si může jednoduše spočítat, jestli má nově 
nárok na příspěvek. Pomoci může také speciální 
kalkulačka na webových stránkách MPSV: 
http://portal.mpsv.cz/soc/poradce.

Příklad:

Mladí bezdětní manželé bydlí v nájemním bytě 
v Kladně. Sečtou-li všechny své čisté příjmy, vyjde 
jim 17 000 korun. Přitom za náklady na bydlení 
(tj. nájem, energie a poplatky) platí, 10 000 korun. 
Vše se vypočítá následujícím způsobem: 17 000 Kč 
x 0,30 (třicet procent) = 5 100 Kč. Výsledek 
znamená, že 30 % příjmů manželů (tedy 5 100 Kč) 
nestačí na pokrytí jejich nákladů na bydlení. Zákon 
v tabulce stanoví, že tzv. normativní náklady 
na bydlení ve městě velikosti Kladna jsou pro dva 
lidi 8 284 Kč. Manželé dostanou rozdíl 
mezi tabulkovými normativními náklady a 30 %
svého příjmu (nikoli celý rozdíl mezi celkovými 
náklady na bydlení a 30 % svého příjmu). Mají proto 
nárok na příspěvek na bydlení ve výši: 8 284 Kč – 5 
100 Kč = 3 184 Kč.

Dávky státní sociální podpory, tedy i dávka 
na bydlení, se vyplácejí měsíčně pozadu. Nárok 
na příspěvek na bydlení vznikne v lednu 2013 
a zvýšená nebo nově přiznaná dávku proto úřad 
pošle rodinám nejdříve v únoru. Lidé mohou podat 
žádost na pobočce Úřadu práce ČR podle místa 
trvalého bydliště. Dávku je možné pobírat 84 
měsíců.

Normativní náklady vyčíslují průměrné výdaje 
na nájem, služby a energie pro domácnost. Liší se 
podle počtu obyvatel města a počtu osob, které 
v bytě žijí. Mění se v souvislosti s vývojem 
ekonomiky a každá změna vychází z údajů Českého 
statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních
věcí a Ministerstva pro místní rozvoj.

Více o příspěvku na adrese: http://portal.mpsv.cz
/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni.

Zdroj: Helpnet, 20.1.2013

Podložky pro inkontinentní pacienty budou 
hrazeny pojišťovnou

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 
dala na doporučení Ministerstva 
zdravotnictví.

Absorpční podložky se vracejí 
do úhrad z prostředků VZP, a to 

ve výši 75% ceny (stejný stav oproti roku 2012), 
nově však maximálně do 75% ceny nejméně 
ekonomicky náročné varianty, kterou bude nejméně 
nákladná absorpční podložka největšího rozměru 
(90x60 cm). 

Změna platí od 1.2.2013.

http://www.cssz.cz/
http://portal.mpsv.cz/soc/poradce





