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Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

potřetí v tomto roce Vám
přinášíme aktuality o činnosti
na našich detašovaných
pracovištích a pozvánky
na připravované akce. Jako vždy

v tomto čtvrtletníku naleznete také mnoho
aktuálních informací ze sociálně právní oblasti.

Toto číslo je opět zdarma k dispozici všem 
návštěvníkům našich poraden. Imobilním občanům, 
pokud o to požádají, rádi zasíláme aktuální číslo 
poštou. Pokud máte přístup k internetu, aktuální 
číslo naleznete vždy i na našich webových 
stránkách www.czp-msk.cz. 

Věříme, že i tentokrát naleznete ve zpravodaji 
mnoho zajímavých a užitečných informací. 

Přejeme vám příjemné čtení.

pracovníci
Centra pro zdravotně postižené  
Moravskoslezského kraje o.p.s.

Vláda podpořila snazší výměnu průkazu 
pro handicapované

Od ledna příštího 
roku si budou moci 
držitelé průkazu 
TP, ZTP a ZTP/P 
vyměnit tyto 

průkazy 
bez zbytečných 

administrativních průtahů a správního řízení, které 
by znovu posuzovalo jejich zdravotní stav. Několik 
set tisíc držitelů průkazů mimořádných výhod 
a průkazů osoby se zdravotním postižením nemusí 
v nejbližší době absolvovat nové posouzení 
zdravotního stavu, které by měl podle platné 

legislativy absolvovat každý žadatel do konce 
roku 2015.

Na jednání vlády dne 3. 9. 2014 návrh podpořil 
kabinet premiéra Bohuslava Sobotky. Ministryně 
práce a sociálních věcí Michaela Marksová 
předložením novely zákona vládě splnila slib, 
který dala v dubnu tohoto roku zástupcům 
organizací a svazů zdravotně postižených 
a poskytovatelů sociálních služeb.

Nárok na příspěvek na mobilitu bude navíc nově 
vázán přímo na nárok na průkaz OZP. Schválená 
úprava je dobrou zprávou, neboť umožní dřívější 
přiznání příspěvku na mobilitu.

Výměna se týká průkazů mimořádných výhod 
vydaných podle předpisů účinných před 1. lednem 
2012 a průkazů vydaných podle předpisů 
účinných v letech 2012 až 2013. Platnost těchto 
průkazů končí nejpozději dnem 31. prosince 2015. 
Podle České správy sociálního zabezpečení 
přijetí navrhované úpravy znamená, že nebude 
muset požadovat navýšení mzdových nákladů 
a nákladů spojených s úhradou zdravotních 
výkonů ve výši více než 75 milionů korun. O tuto 
sumu ze státního rozpočtu by musela žádat, 
kdyby k právní úpravě nedošlo.

Zdroj: www.vlada.cz, 10.9.2014

Portál pro chytré pacienty
Portál Najdi-lékárnu.cz poskytuje již rok službu 
hledání lékových interakcí. Hledání probíhá online 
a na základě dat z U.S. National Library 
of Medicine, která se někdy liší od dat v českých 
databázích lékových interakcí.

Lékové interakce zobrazuje portál i v detailu
ke každému léku, takže uživatel může velmi 
rychle zjistit, zda náhodou není kombinace léčiv 
považována za nebezpečnou.

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=r7EKtzaGL7O9MM&tbnid=uuPs8cN79gxiZM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.honziksana.estranky.cz%2Fclanky%2Fvyhody-pro-postizene%2Fvyhody-pro-postizene-od-roku-2012.html&ei=N98RVM3KJcTBO_TAgYAM&bvm=bv.75097201,d.bGQ&psig=AFQjCNFJ0sv7Lc0_QXoNjVxGA91w4fXS0w&ust=1410543686395195
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=r7EKtzaGL7O9MM&tbnid=uuPs8cN79gxiZM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.honziksana.estranky.cz%2Fclanky%2Fvyhody-pro-postizene%2Fvyhody-pro-postizene-od-roku-2012.html&ei=N98RVM3KJcTBO_TAgYAM&bvm=bv.75097201,d.bGQ&psig=AFQjCNFJ0sv7Lc0_QXoNjVxGA91w4fXS0w&ust=1410543686395195
http://www.vlada.cz/
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Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál
 tel.: 554 718 068

Podpořený projekt 
Moravskoslezský kraj v rámci 
Dotačního programu 
na podporu neinvestičních 

aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014 
podpořil náš projekt s názvem 

„Své závazky chci mít pod kontrolou - již se 
nenechám napálit“.

Cílem tohoto projektu je provést vzdělávací aktivity 
v rámci Občanské poradny Nový Jičín a Poradny 
pro osoby se zdravotním postižením (konkrétně 
Bruntál, Nový Jičín, Ostrava, Opava, Frýdek-Místek) 
pro tzv. rizikové jedince, kteří se mohou ocitnout 
v postavení obětí zadlužení (dlouhodobě 
nezaměstnaní, zadlužené domácnosti, osoby se 
zdravotním postižením, senioři, mládež, osoby 
bez přístřeší). 

Obsahem přednášek bude například seznámení se 
se základními finančními produkty, klíčovými 
oblastmi spotřebitelských úvěrů, s právy 
spotřebitelů a možnostmi obrany proti nekalým 

obchodním praktikám i možnostmi řešení 
zadlužení. Výstupem tohoto projektu bude 
i informační brožura, kterou obdrží každý účastník 
přednášek.

V rámci všech detašovaných pracovišť plánujeme 
uskutečnit celkem 18 přednášek, část už jich 
proběhla před prázdninami a druhá část je 
plánována na měsíce září, říjen a listopad 2014. 

X. Veletrh sociálních služeb v Bruntále
Už desátý ročník Veletrhu sociálních služeb se 
uskutečnil 6. září od 9 hodin ve Společenském 
domě v Bruntále. 

Smyslem užitečné akce bylo seznámit obyvatele 
Bruntálska s poskytovateli služeb, kteří nabízejí 
pomocnou ruku nejrůznějším cílovým skupinám. 
Součástí veletrhu byla také prezentace 
zdravotních pomůcek, jež zkvalitňují život lidem 
s různým postižením. Návštěvníci se mohli těšit 
i na pestrý doprovodný program s moderátorem 
z rádia Orion.

XXX. ročník  Dne zdravotně postižených
V polovině června se konal pod záštitou starostky 
obce Horní Město a technického vedení MO Horní 
Město STP v ČR již 30. ročník dne zdravotně 
postižených ve sportovním areálu. Akce se 
zúčastnilo 23 čtyřčlenných družstev zdravotně 
postižených z celého bývalého okresu Bruntál. 
Na pořadu dne byly disciplíny jako hod míčkem, 
hod šipkami na terč, shazování plechovek, hod 
granátem, kuželky a také hokej. 

Pořadí:
1. místo – družstvo z Horního Města
2. místo – družstvo z Vrbna pod Pradědem
3. místo – družstvo z Bruntálu. 

Během turnaje byla losována tombola a k tanci 
a poslechu hrála živá hudba. 

Ing. Aleš Šupina
Vedoucí detašovaného pracoviště

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

Nabídka dluhového poradenství
Naše detašované pracoviště 
nabízí v rámci odborného 
sociálního poradenství další 
odbornou poradenskou oblast, a to 
tzv. ,,Dluhové poradenství“. Jedná 

se o pomoc a podporu při hledání řešení obtížné 
finanční situace. 

V rámci této oblasti uživatelům poskytneme 
informace o možnostech, právech a povinnostech 
dlužníků, spoludlužníků, ručitelů a věřitelů. Rovněž 
poskytneme pomoc a podporu při navazování 
kontaktů s věřiteli (např. za účelem sepsání dohody 
o snížení nebo odložení splátek), při vytváření 
rodinného rozpočtu, apod.

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, dluhové 
poradenství,  apod.

Den zdraví a sociálních služeb ve Frýdku -
Místku
Den zdraví a sociálních služeb se bude konat  
ve Frýdku-Místku ve čtvrtek dne 25. září 2014

v Národním domě.  Na programu bude mimo jiné 
také vyhlášení výsledku ankety „Cena sympatie“ 
a „Osobnost roku“ v sociálních službách. 

Jabkový den v Jablunkově  
V Jablunkově se bude konat „Jabkový den“ 
v sobotu dne 20. září 2014 od 14:00 hodin 
za budovou radnice. Bude to den plný her, zábavy, 
lidové hudby, řemesel, apod. Rovněž bude 
příležitost pro prezentaci jednotlivých druhů 
sociálních služeb.

Sociálně aktivizační služby ve  Frýdku-
Místku

Od září 2014 opět probíhají 
na detašovaném pracovišti 
ve Frýdku-Místku sociálně 
aktivizační služby pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením. 

Rádi bychom Vás pozvali na cvičení jógy, které bude 

probíhat každé pondělí od 9:30 do 10:30 hodin.

Zajímavé výrobky si 
můžete vytvořit na

setkáních Ergoterapie
(pondělí 8. a 22.9., 6. 
a 20.10., 10. a 24.11. 
a 8.12.2014, vždy 
od 14:00-16:00 hodin) 

či Korálkování (středa 3. 

a 17.9., 1. a  22.10., 5. 
a 19.11.2014, vždy 
od 9:00 do 12:00 hodin). 

Jste srdečně zváni! 

Seniorská akademie 
Městská policie připravila od září 2014 Seniorskou 
akademii, která je určena široké seniorské
veřejnosti. Jedná se o projekt neprofesního 
celoživotního vzdělávání, přičemž není podmínkou 
maturita ani délka předchozího vzdělávání.

Seniorská akademie je studijní program trvající čtyři
semestry (2 roky). Předměty studia jsou orientovány 
na tematické okruhy kriminálních, pořádkových, 
dopravních a požárních rizik, která seniory 
v současné společnosti ohrožují. Přednášky se 
realizují každé úterý v prostorách Národního domu 
od 9 do 12 hodin.

Mgr. Richard Pešat
Vedoucí detašovaného pracoviště

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

Den sociálních služeb v Novém Jičíně
Dne 10.9.2014 se konala na Masarykově náměstí 
v Novém Jičíně akce pod názvem Den sociálních 
služeb. Byla zde přítomná celá škála poskytovatelů 
sociálních služeb, rovněž nechyběl bohatý 
doprovodný program (např. maňáskové divadlo 
,,Perníková chaloupka“, zpěv ve znakovém jazyce, 
ukázky canisterapie, ukázky manipulace se 
schodolezem).  

Celá akce byla dobrou příležitostí pro přiblížení 
jednotlivých druhů sociálních služeb široké 
veřejnosti, rovněž pro navázání vzájemné 
spolupráce mezi poskytovateli služeb.  

I

Nabídka individuální bezbariérové dopravy 
Stále běží projekt ,,Individuální 
bezbariérová doprava 
na Novojičínsku“, financovaný 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Městského 
úřadu Nový Jičín. 

Klienty díky finanční podpoře můžeme dopravovat 
k lékaři, na nákupy, na různé společenské a kulturní 
akce, za rodinou, apod.

Jedná se o službu 
částečně hrazenou 
klientem. Aktuální ceník 
a další potřebné 
informace najdete 
na našich webových 
stránkách (sekce: 
bezbariérová doprava). 
Zájemci o službu se 

mohou hlásit na výše uvedeném telefonním čísle 
nebo přijít osobně v konzultačních hodinách 
Novojičínského detašovaného pracoviště. 

Výstava projektů v Kopřivnici 
V pátek dne 12.9.2014 se uskutečnila v Kopřivnici 
akce pod názvem "Město je naše společné hřiště", 
kterou pořádal Městský úřad Kopřivnice. Cílem bylo 
představit projekty financované zdejší radnicí, např. 
v oblasti dopravy, infrastruktury, sociální oblasti. 

Naše organizace zde rovněž prezentovala své 
služby. 

Kurz sebeobrany pro seniory v Novém 
Jičíně 
V měsíci říjnu a listopadu proběhne pod dohledem 
zkušených strážníků Městské policie Nový Jičín 
v rámci projektu prevence kriminality 
,,SEBEVĚDOMÝ  SENIOR" kurz  sebeobrany 
pro seniory. Kurz je poskytován v časovém rozsahu 
40 hodin a po jeho absolvování obdrží každý 
účastník certifikát o účasti. 

Pro více informací volejte Městskou policii Nový 
Jičín, tel. č. 556 768 280, 556 768 200.

Cyklus přednášek "O dětech" v Příboře 
Město Příbor Vás zve na nový cyklus přednášek 
s názvem "O dětech", který má přiblížit rodičům 
možnosti, jak pomoci dětem, pokud mají nějaké 
problémy s učením, chováním, začleněním 
do kolektivu, se sníženým sebevědomím 
a podobně.

Bližší informace o přednáškách naleznete na webu 
města Příbora v sekci piaristický klášter, plánované 
akce. Aktuality a reporty z přednášek můžete 
sledovat rovněž na facebooku města Příbora.

Mgr. Richard Pešat
Vedoucí detašovaného pracoviště

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

Na trhu práce máme své místo!
Účastníci projektu „Na trhu práce máme své místo!“, 
jenž je realizován Centrem pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s.,  v letních měsících 
nezaháleli a naplno se věnovali splnění svého 
stanoveného cíle - nalezení zaměstnání a uplatnění 
se na trhu práce. Opalování, výlety a koupání tak 
prokládali schůzkami se sociální pracovnicí, kde se 
v rámci Poradenského programu věnovali sestavení 
reprezentativního životopisu, vyhledávání nabídek 
práce, reagování na inzeráty a nácviku přijímacího 
pohovoru. Řada z nich se také účastnila aktivity 
Prezentace firem, Podpůrné skupiny či Kurzu 
komunikačních dovedností. 

Nepodcenění přípravy, získávání nových informací 
a aktivní přístup přináší své ovoce. Řada z nich 
v průběhu měsíce srpna a září nastoupila 
do zaměstnání.

Mgr. Eva Náhlíková, sociální pracovnice

Služba osobní asistence pohledem nové 
asistentky

V Centru pro zdravotně postižené 
působím teprve druhý měsíc a za tu 
dobu jsem stihla poznat, že 

pro některé lidi jsou služby poskytované Centrem 
velmi důležité. 

Měla jsem možnost vyzkoušet si osobní asistenci 
u paní, která má tuto službu zajištěnu na celé 
dopoledne. Jelikož je paní upoutaná na lůžko, týkala 
se osobní asistence především pomoci s ranní 
hygienou, pomoci při výměně plen, přípravy svačiny 
a také oběda. Dále je pro paní podstatné 
smysluplně vyplnit volný čas a zbavit se samoty po 
dobu dopoledne, kdy jsou ostatní členové její rodiny 

v práci. Proto jsme dopoledne debatovaly, sledovaly 
televizi, četly noviny, hrály karty a mnoho dalšího.
Pro tuto paní je velkou pomocí, že není celý den 
sama, a že se může spolehnout na pomoc osobní 
asistentky při běžných denních úkonech.

Několikrát týdně jsem zajišťovala i dopravu jedné 
zdravotně postižené dívenky do denního stacionáře 
a zpět domů. I toto je pro mne cenná zkušenost. 

Dále docházím v odpoledních hodinách 
k manželskému páru, kde poskytuji osobní asistenci 
paní částečně upoutané na lůžko. Tato klientka není 
v domácnosti úplně sama. Bydlí s ní její manžel, 
který se o ni vzorně stará, ale i přesto je zde potřeba 
služby osobní asistence. A to především při osobní 
hygieně a při přesunech po bytě. A i pro tento 
manželský pár je osobní asistentka z části také 
vytržením z každodenního stereotypu a hlavně 
samoty. 

Zatím posledními mými klienty jsou v měsíci září
čtyři zdravotně postižené děti ze základní školy 
pro tělesně postižené. Trávím s nimi celé dopoledne 
v jedné třídě a mým hlavním úkolem je všechny 
nakrmit, přebalit, přesouvat, případně polohovat 
a pomáhat jim při plnění úkolů zadaných paní 
učitelkou. Práce je opravdu náročná a vyžaduje 
hodně času a hlavně trpělivosti. Bez osobní 
asistentky by tyto děti v podstatě nemohly ve škole 
být a pokud ano, rodiče by museli přijít pokaždé, 
když by bylo potřeba je přebalit či nakrmit. Ve třídě 
je sice kromě paní učitelky přítomna ještě asistentka 
pedagoga, ale jejím hlavním úkolem je asistovat 
paní učitelce a do její pracovní náplně nepatří 
obstarávání stravování a hygieny dětí. Služba 
osobní asistence je placená a i proto pomáhá naše 
centrum rodičům při komunikaci s nadacemi 
a s vyřizováním různých příspěvků. 

Práce v centru pro zdravotně postižené je velmi 
různorodá. A za tu krátkou chvíli jsem již stačila 
poznat, že služba osobní asistence či individuální 
dopravy je pro mnoho lidí nepostradatelná.

Bc. Lucie Sekerášová, osobní asistentka

Duše v pohybu
Dne 5. listopadu v 19 hodin se můžete opět těšit 
na občanské sdružení Balet Globa a jejich večerní 
představení inspirativních koláží, terapií –
psychobaletu, dramaterapií, orientálních tanců. Toto 
občanské sdružení vzniklo v roce 2009 a vedou jej
členové Slezského Divadla v Opavě Monika 
a Valerij Globovi. Členové Baletu Globa, jimiž jsou 
lidé s různým handicapem, vystoupí na jevišti 
Slezského divadla již potřetí. Čestným prezidentem 
sdružení je slavný baletní mistr Vlastimil Harapes, 
který bude tradičně večerem provázet. 

Zdroj: www.divadlo-opava.cz

Bc. Dagmar Slaninová
Vedoucí detašovaného pracoviště

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

Tipy k navštívení zajímavých akcí 
v Ostravě
Malý svět techniky U6

Jedinečná výstava v areálu Dolních Vítkovic 
odhaluje tajemství technických vynálezů 
od parního stroje až po současnost. Návštěvníci 
zde najdou celou řadu vynálezů, které významně 
poznamenaly vývoj průmyslu a technického 
pokroku na území českých zemí ale i ve světě. 
Osoby s kartou ZTP mají vstupné za 50 Kč/osoba, 
doprovod ZTP vstup volný. Výstava v U6 nabízí 
velké množství interaktivních exponátů, to 
znamená, že si s nimi mohou návštěvníci hrát, 
experimentovat a něco nového poznávat. Výstava 
je doporučena pro návštěvníky od 6 let. Děti do 15 
let mají vstup povolen pouze v doprovodu dospělé 
osoby. Areál se nachází poblíž tramvajové 
zastávky Vítkovice vysoké pece. 

Život bez bariér 2014

Jak aktivně trávit důchodový věk? Jak usnadnit 
a zpříjemnit seniorům život? Jak pomoci 
handicapovaným vést plnohodnotný život? Jaké 
změny a úpravy vyžaduje zdravotní omezení? 
Jaké jsou novinky na trhu s pomůckami 
pro zdravotně znevýhodněné osoby? Odpovědi 
na tyto a další otázky najdete na výstavě Život 
bez bariér, zaměřené na seniory a osoby 
s handicapem. Cílem výstavy je pomoci lidem 
s různými druhy handicapu, a to jak zdravotními, 
tak společenskými a přispět tak ke zlepšení života, 
integrace do společnosti ve všech sférách jejich 
činnosti.

Třetí ročník výstavy Život bez bariér se koná 
ve dnech 10. – 12. 10. 2014 na Výstavišti Černá 
louka v Ostravě. Najdete zde pestrou nabídku 
organizací a firem poskytujících sociální 
a asistenční služby, úpravy bydlení, vozidel, 
možnosti trávení volného času a cestování.

Uvidíte praktické ukázky pomůcek pro seniory 
a handicapované např. speciálně upravená 
vozidla, můžete si nechat vyšetřit sluch a také 
chodidla pro výrobu individuální ortopedické 
vložky. Připraven je také bohatý doprovodný 
program plný přednášek na různá témata, např. 
Bezpečnost seniorů, Bezbariérová dovolená 
v Česku, Zdravá výživa aj. Návštěvníci mohou 
shlédnout ukázku výcviku vodících a asistenčních 
psů, apod. Naše organizace se bude opětovně 
výstavy Život bez bariér 2014 účastnit. 

Na trhu práce máme své místo!
Přinášíme Vám příběh našeho uživatele, který je 
příkladem toho, že aktivita a svědomitost spolu 
s nadějí a odhodláním jsou tím nejlepším 
základem pro hledání zaměstnání a následné 
uplatnění se na trhu práce.  

Vážení čtenáři, chtěl bych se s Vámi podělit o svůj 
životní příběh. Jsem od narození osobou se 
zdravotním postižením - dětskou mozkovou 
obrnou, jsem slepý na pravé oko a hluchý 
na pravé ucho.

V minulosti jsem vystudoval střední i vysokou 
školu – obory s ekonomickým zaměřením. 
Studium jsem plně využil v praxi 
v administrativních a ekonomických funkcích 
v těžební společnosti v letech 1979 až 2001. 
Po tomto období s útlumem těžby uhlí 
a doprovodných aktivit jsem se stal uchazečem 
o zaměstnání. Po dobu dalších čtyř let jsem se 
ještě realizoval v soukromé firmě jako správce 
obchodní databáze. Tato práce však byla časem 
postupně automatizována a já se vrátil jako 
uchazeč o zaměstnání na Úřad práce koncem 
roku 2006 podruhé. Od té doby jsem pracovní 
uplatnění nenašel.

Náhodou jsem objevil v novinách článek 
o projektu, který realizuje Centrum pro zdravotně 
postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 
s názvem „Na trhu práce máme své místo!“ určený 
i pro osoby s částečnou ztrátou zraku a sluchu.
Od května 2013 navštěvuji pravidelně aktivity 
projektu – byly pro mě „ušity“ na míru. Zdokonaluji 
se v práci s využitím PC, absolvoval jsem 
poradenský program i akreditovaný rekvalifikační 
kurz Účetnictví. Díky tomu mám více možností 
pro uplatnění na trhu práce. Nedávno jsem se 
zúčastnil i výběrového řízení v Centru 
pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje 
o.p.s. v Ostravě na pozici asistent hlavní účetní. 
Výsledek byl pro mě překvapující a zavazující –
obdržel jsem pracovní smlouvu.

Ing. Miroslav Král, 58 let

Ing. Simona Balázsová
Vedoucí detašovaného pracoviště

Detašované pracoviště 
OSTRAVA
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Vrací se institut osoby zdravotně 
znevýhodněné

Prezident ČR podepsal novelu zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, kterým se navrací institut 
osoby zdravotně znevýhodněné zpět do našeho 
zákonodárství. 

Zákon stanoví, že osoby, kterým dosud platí 
institut osoby zdravotně znevýhodněné, jsou 
nadále těmito osobami, a to do doby, do které jim 
byl institut osoby zdravotně znevýhodněné 
přiznán. To znamená, že pokud osobě byl 
stanoven statut osoby zdravotně znevýhodněné 
do doby například 30. 6. 2015, tak tento statut jí 
platí i po 1. 1. 2015. V případě, že se občan 
domnívá, že splňuje podmínky osoby zdravotně 
znevýhodněné, musí písemně požádat Okresní 
správu sociálního zabezpečení. Odvolacím 
orgánem v této věci je Česká správa sociálního 
zabezpečení. 

Zákon dále stanoví příspěvek pro zaměstnavatele, 
kteří zaměstnávají osoby zdravotně 
znevýhodněné, ve výši 5000,- Kč měsíčně. Po 12 
měsících může současně zaměstnavatel požádat 
o příspěvek na režijní náklady ve výši 1000,- Kč 
měsíčně, přičemž u OSVČ je možné, aby tento 
příspěvek byl přiznán ve výši 2000,- Kč měsíčně. 

Schválená novela zákona o zaměstnanosti bude 
účinná od 1. 1. 2015, přičemž část II. tohoto 
zákona nabude účinnosti již prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po dni jeho 
vyhlášení. Je to část, která umožňuje obnovit 
statut osoby zdravotně znevýhodněné 
v případech, kdy této osobě končí statut do konce 
roku 2014. To znamená, že by nemělo dojít 
k přerušení tohoto institutu u těchto osob. 

Zdroj: www.nrzp.cz, 10.9.2014

Deset nejčastějších mýtů o důchodech
Důchody. Téma, o které se lidé zajímají. Přesto je 
spojeno s mnoha mýty a nejasnostmi. Česká 
správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto 

objasní nejčastější z nich, tentokrát takové, které 
se týkají výpočtu a výše důchodu.

1. Starobní důchod se vypočítává z výdělků 
za posledních 10 let zaměstnání před přiznáním 
důchodu.
To je omyl, který přetrvává z minulosti. Do roku 
1995 se skutečně důchody počítaly z příjmů 
za posledních 10 let před nárokem na důchod. 
Od roku 1996 se pro výpočet důchodu zohledňují 
všechny příjmy od roku 1986 až do roku, který 
předchází roku přiznání důchodu. Lidem, kteří 
půjdou do důchodu letos, se důchod počítá 
z úhrnu všech výdělků za roky 1986 – 2013.

2. Výpočet důchodu se provádí z čisté mzdy.
Naopak. Pro výpočet důchodu se u zaměstnanců 
vychází z hrubých ročních příjmů, u osob 
samostatně výdělečně činných (OSVČ) z ročního 
vyměřovacího základu, tj. částky, ze které bylo 
odvedeno pojistné na důchodové pojištění. Hrubé 
příjmy i roční vyměřovací základy v rozhodném 
období, tj. od roku 1986 do kalendářního roku 
před přiznáním důchodu, jsou pro účely výpočtu 
důchodu ještě násobeny koeficienty mzdového 
nárůstu.

3. Minimální výše důchodu je stejná jako minimální 
mzda.
Nikoliv. Minimální důchod a minimální mzda jsou 
odlišné pojmy i odlišné částky. Minimální výše 
procentní výměry důchodu činí podle zákona 
o důchodovém pojištění 770 Kč. K procentní 
výměře důchodu náleží ještě základní výměra, 
která je stejná pro všechny důchody a činí 
v současné době 2 340 Kč. Minimální měsíční 
výše důchodu přiznaného v letošním roce tedy činí 
celkem 3 110 Kč.

4. Lidé v předdůchodovém věku nemají možnost se 
v předstihu dozvědět, kolik bude jejich důchod 
přibližně činit.
Kontrolou výpisu dob důchodového pojištění si lidé 
ověří údaje v evidenci ČSSZ, které jsou 
podkladem pro budoucí rozhodnutí o jejich 
důchodu. K tomu slouží tzv. Informativní osobní list 
důchodového pojištění (IOLDP), který ČSSZ zasílá 
zdarma na základě žádosti. Přesný výpočet 
důchodu provedou pracovníci ČSSZ až na základě 
řádně podané žádosti. Pro orientační výpočet 
starobního důchodu však lidé mohou využít tzv. 
důchodovou kalkulačku, která umožní provést 
přibližný výpočet důchodu, na který vznikne nárok 
až do roku 2020. Tato pomůcka vč. přehledného 
návodu na její použití je dostupná na webu 
Ministerstva práce a sociálních věcí: 
www.mpsv.cz/cs/2435.

5. Pokud doložím svědeckým prohlášením dobu, kdy 
jsem pracoval „na černo“, do důchodu se mi tato 
činnost započítá.

PORADNA
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Ne. Pro výpočet důchodu nelze v žádném případě 
zohlednit práci tzv. „na černo“, protože za ni 
nebylo odvedeno pojistné na důchodové pojištění 
a veden evidenční list důchodového pojištění. 
Svědecké prohlášení se využívá ve zcela 
mimořádných případech, např. když doklady 
o zaměstnání byly uloženy v archivu, který byl 
zničen povodněmi nebo požárem, a není jiná 
možnost, jak dobu zaměstnání prokázat. Svědky 
v tomto případě musí být osoby, které s dotyčnou 
osobou v uvedeném zaměstnání ve stejné době 
pracovaly.

6. Brigády, které jsem vykonával před lety při studiu, 
se do důchodu nepočítají.
To je mylná domněnka. I krátkodobá brigáda, 
pokud zakládala účast na pojištění a je doložena, 
se počítá do doby pojištění a může mít na výši 
důchodu vliv. Celková doba zaměstnání (pojištění) 
se pro výpočet důchodu zaokrouhluje na celé roky 
dolů. Pokud součet vašich dob činí např. 42 let 
a 334 dní, může měsíční prázdninová brigáda (31 
dní) pomoci k získání dalšího roku pojištění a tím 
i vyššího důchodu.

7. Vyloučená doba je období, které se pro výši 
důchodu nezapočítá.
Omyl. Vyloučenými dobami jsou doby, po které 
trvala tzv. sociální událost bez výdělku, např. doba 
dočasné pracovní neschopnosti, doba pobírání 
invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, 
doba péče o dítě do čtyř let věku nebo péče 
o závislou osobu aj. Význam vyloučených dob 
spočívá v tom, že při stanovení výše důchodu se 
počet dnů vyloučených dob odečítá od celkového 
počtu dnů, na který se rozpočítává průměr 
výdělků. Tím se docílí toho, že při výpočtu příjem 
nebude tzv. „rozmělňován“. Vyloučené doby tedy 
mají na výši důchodu pozitivní dopad.

8. Když ČSSZ nemá u žadatele o důchod nějakou dobu 
zaměstnání evidovanou, tak mu ji nezapočítá 
do důchodu.
Pokud při přiznání důchodu nebyla započítána 
nějaká doba pojištění, protože ČSSZ ji neměla 
v evidenci a žadatel ji neprokázal, může ji doložit 
kdykoliv dodatečně, a to i když už důchod pobírá 
několik let (získá např. potvrzení z archivu). 
Zápočet lze provést se zpětnou platností a vzniklý 
rozdíl ve výši důchodu doplatit až 5 let zpětně 

od data, kdy byla chybějící skutečnost řádně 
doložena.

9. Pro důchod se automaticky započítává celá doba 
studia či evidence uchazeče o zaměstnání na úřadu 
práce.
Není tomu tak. Doba studia po 18. roce věku 
(v období do 31. 12. 2009) může být započtena 
nejvýše v rozsahu prvních 6 let. Doba studia 
získaná v období od 1. 1. 2010 se již do důchodu
nezapočítává. Doba vedení v evidenci úřadu 
práce, po kterou uchazeč o zaměstnání nepobíral 
podporu v nezaměstnanosti nebo podporu 
při rekvalifikaci, se započítává nejvýše v rozsahu 
tří let. Tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne 
vzniku nároku na důchod. Z doby, která byla 
získána před dosažením 55 let věku, lze započítat 
pouze jeden rok. Doba studia i doba vedení 
v evidenci ÚP jsou náhradní doby pojištění 
a pro výši důchodu se krátí na 80 %.

10. Pokud pracuji při pobírání důchodu, na výši 
důchodu to už nemá vliv.
Pokud příjemce starobního důchodu pobírá 
důchod v plné výši a pracuje, přesněji řečeno 
vykonává výdělečnou činnost zakládající účast 
na důchodovém pojištění, zvyšuje se mu procentní 
výměra důchodu o 0,4 % výpočtového základu 
za každých 360 kalendářních dnů této činnosti. 
Toto zvýšení se však neprovádí automaticky, ale 
na základě žádosti.

Více informací o důchodech a důchodovém 
pojištění lze získat na webu ČSSZ: 
www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni, při osobní 
návštěvě OSSZ, klientského centra pro důchodové 
pojištění při ústředí ČSSZ nebo prostřednictvím 
call centra pro důchodové pojištění na telefonním 
čísle 257 062 860.

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním 
postižením a vyhrazení parkovacího místa

Držitelům průkazů ZTP 
(s výjimkou sluchového 
postižení) či ZTP/P 
vydávají sociální odbory 
obcí s rozšířenou 
působností od 1.8.2011 
tzv. "parkovací průkaz 

pro osoby se zdravotním postižením" (do tohoto 
data byla vydávána tzv. označení O1), který je 
opravňuje stát po dobu nezbytně nutnou s autem 
na místech, kde je zákaz stání , pokud tím nedojde 
k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu a je-li 
to naléhavě nutné (zákon č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích, § 67). 

Vyhláška č. 30/2001 Sb., § 15, odst. 2 a 3 potom 
upřesňuje, že takto označená auta mohou vjíždět 
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na místa se zákazovou značkou s dodatkovými 
tabulkami "Mimo zásobování" nebo "Mimo 
dopravní obsluhu". V jednotlivých případech a je-li 
to naléhavě nutné lze tolerovat i vjezd za značku 
s dodatkovou tabulkou "Jen zásobování" nebo 
"Jen obsluha". 

Dále podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, jsou držitelé průkazů ZTP 
(s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P 
osvobozeni od poplatku za použití dálnice 
a rychlostní silnice podle §20a, odst. 1, písm. h). 
Občané, jimž byl vydán tento průkaz, tedy neplatí 
dálniční známku. Tato výhoda je tedy vázána 
na průkaz osoby se zdravotním postižením, nikoli 
na parkovací kartu, a platí pouze, je-li v autě 
přepravována osoba s přiznaným stupněm 
průkazu osoby se zdravotním postižením 
(viz.výše) a je-li držitelem motorového vozidla 
postižená osoba sama nebo osoba jí blízká. 
Od 1.9.2012 se osvobození od poplatku za použití 
dálnice a rychlostní silnice vztahuje také na vozidla 
provozovaná domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, slouží-li tato vozidla k přepravě osob 
se zdravotním postižením (dle zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, §20a, odst. 1, 
písm. k). Dle vyjádření Ředitelství silnic a dálnic 
tato vozidla nemusí mít dálniční známku ani 
v případě, kdy klient není právě ve vozidle 
přítomen (např. v případě, že se vozidlo vrací 
z ozdravovny, kam vezlo klienta domova 
pro OZP). ŘSD doporučuje, aby pro případ 
kontroly měl řidič vozidla k dispozici kopii zřizovací 
listiny domova, kde je přímo zmíněno, že se jedná 
o domov pro OZP dle §48 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách. Domov pro OZP by také 
měl být zapsán v technickém průkazu vozidla jako 
jeho provozovatel. 

Nad rámec zákona bylo dohodnuto s Policejním 
prezidiem České republiky a Celní správou ČR, že 
policisté a celníci při kontrolách nebudou 
pokutovat řidiče motorového vozidla, který nebude 
mít vozidlo opatřeno dálničním kupónem, jestliže 
předloží potvrzení, že osoba jí blízká, která požívá 
výhody osvobození od poplatku za užití 
zpoplatněných komunikací, je umístěna 
v některém zdravotnickém zařízení (např. lázních) 
nebo zařízení sociální péče a uživatel vozidla 
pro ni jede nebo se od ní vrací. V tomto případě 
musí řidič předložit potvrzení vedení předmětného 
zařízení, že těžce zdravotně postižený občan je 
pacientem nebo klientem tohoto zařízení. Tato 
informace je uvedena na internetových stránkách 
Ministerstva dopravy ČR. 

Majitel vozidla s přiznaným průkazem ZTP 
(s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P si dále 
může požádat o vyhrazené parkovací místo 
v místě bydliště podle zákona č. 361/2000 Sb. § 
67, odst. 8. O to je třeba zažádat na obci 
s rozšířenou působností - odbor dopravy. 
K vyhrazenému místu se vztahuje více poplatků -
za povolení ke zřízení, za užívání místa 

a za vyznačení (namalování místa). Žadatel je 
podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, osvobozen od poplatku za povolení 
ke zřízení takového místa. Poplatek za užívání 
veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení 
trvalého parkovacího místa podle zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích neplatí 
osoby zdravotně postižené. Poplatek za vyznačení 
místa je žadatel povinen uhradit, vlastní značení 
provádí odbor dopravy nebo si ho můžete dojednat 
u soukromé firmy. 

Co se týče výhod v EU, od 1.8.2011 je v rámci ČR 
vydávaná parkovací karta platná v rámci celé EU 
(její vzhled je sjednocen s kartami v ostatních 
členských státech). Výhoda neplacení dálniční 
známky je však nastavena pouze pro území ČR. 
V zahraničí mohou existovat odlišné podmínky 
na zpoplatnění komunikace. Parkovací průkaz 
pro OZP tedy platí v EU především pro parkování, 
nicméně doporučujeme si před odjezdem 
do zahraničí přesně zjistit podmínky v zemi, kam 
cestujete. Na ostatních "přenositelných" výhodách 
po celé EU se prozatím členské státy EU 
nedohodly.

Zdroj: http://ligavozick.skynet.cz, 10.9.2014

Příspěvek na péči - zákon č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách
Příspěvek je určen osobám, které z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 
potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči 
o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. 
Za příspěvek si tyto osoby budou moci zaplatit 
péči, kterou potřebují - od osoby blízké, popř. 
od jiné osoby z jejich okolí (soused, známý) nebo 
od registrovaného poskytovatele sociálních služeb. 
Možná je i kombinace více osob a poskytovatelů.

Pokud vám péči poskytuje tzv. asistent sociální 
péče (osoba z Vašeho okolí, která není vaší 
osobou blízkou a která neposkytuje péči jako 
podnikatel) je třeba s tímto asistentem sepsat 
smlouvu o poskytování péče. Tato smlouva musí 
mít následující náležitosti: označení smluvních 
stran, rozsah pomoci, místo a čas poskytování 
pomoci a výše úhrady za pomoc. 

Vyplácení příspěvku je v kompetenci krajských 
poboček Úřadu práce. Krajská pobočka Úřadu 
práce provádí pro účely rozhodování o příspěvku 
sociální šetření. Při něm se zjišťuje schopnost 
samostatného života osoby v přirozeném 
sociálním prostředí z hlediska zvládání základních 
životních potřeb. Sociální šetření provádí sociální 
pracovník. Lékařská posudková služba OSSZ pak 
posuzuje zdravotní stav dané osoby na základě 
žádosti zaslané krajskou pobočkou ÚP; součástí 
této žádosti je písemný záznam o sociálním 
šetření a kopie žádosti osoby o příspěvek. 
O výsledcích posouzení zvládání základních 
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životních potřeb zpracovává LPS OSSZ posudek, 
který pak zasílá zpět krajské pobočce ÚP. Krajská 
pobočka ÚP poté vydá rozhodnutí o stupni 
příspěvku. Nárok na příspěvek nemá osoba mladší 
jednoho roku.

Základní rozdělení výše příspěvku

Dle stupně závislosti je výše příspěvku na péči 
určena takto:

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí 

za kalendářní měsíc:

a) 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 6 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká 
závislost),
c) 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí 

za kalendářní měsíc:

a) 800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká 
závislost),
c) 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Zvýšení příspěvku o 2 000 Kč měsíčně náleží

a) nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému 
náleží příspěvek, s výjimkou
1. dítěte, kterému náleží příspěvek na úhradu 
potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče 
podle zákona o státní sociální podpoře,
2. dítěte, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu 
potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče 
proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, 
který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek,
3. dítěte, které je v plném přímém zaopatření 
zařízení pro péči o děti nebo mládež, a

b) rodiči, kterému náleží příspěvek, a který pečuje 
o nezaopatřené dítě do 18 let věku, jestliže 
rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní 
společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek 
částky životního minima oprávněné osoby a osob 
s ní společně posuzovaných podle zákona 
o životním a existenčním minimu.

Od 1. 12. 2012 náleží zvýšení příspěvku o 2000 
Kč také nezaopatřenému dítěti od 4 do 7 let věku, 

kterému náleží příspěvek na péči ve stupni III 
(těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost). 
Nicméně, v případě, že by Vaše dítě splňovalo 
nárok na obě výše uvedená zvýšení příspěvku 
na péči, lze přiznat pouze jedno zvýšení.

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí 
schopnost zvládat tyto základní životní potřeby:

1. Mobilita
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu 
se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat 
vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, 
pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě 
i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 
200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi 
po schodech v rozsahu jednoho patra směrem 
nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně 
bariérových.

2. Orientace
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu 
se považuje stav, kdy osoba je schopna poznávat 
a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené 
duševní kompetence, orientovat se časem, místem 
a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí 
a situacích a přiměřeně v nich reagovat.

3. Komunikace
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu 
se považuje stav, kdy osoba je schopna 
dorozumět se a porozumět, a to mluvenou 
srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět 
všeobecně používaným základním obrazovým 
symbolům nebo zvukovým signálům, používat 
běžné komunikační prostředky.

4. Stravování
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu 
se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si 
ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj 
nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se 
a napít, dodržovat stanovený dietní režim.

5. Oblékání a obouvání
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu 
se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si 
oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se
a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat 
s oblečením v souvislosti s denním režimem.

6. Tělesná hygiena
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu 
se považuje stav, kdy osoba je schopna použít 
hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé 
části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, 
provádět ústní hygienu, holit se.

7. Výkon fyziologické potřeby
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu 
se považuje stav, kdy osoba je schopna včas 
používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, 
používat hygienické pomůcky.
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8. Péče o zdraví
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu 
se považuje stav, kdy osoba je schopna dodržovat 
stanovený léčebný režim, provádět stanovená 
léčebná a ošetřovatelská opatření a používat 
k tomu potřebné léky, pomůcky.

9. Osobní aktivity
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu 
se považuje stav, kdy osoba je schopna vstupovat 
do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet 
denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku 
a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, 
volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

10. Péče o domácnost
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu 
se považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat 
s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, 
manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si 
běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, 
uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné 
domácí práce, obsluhovat topení a udržovat 
pořádek. Zvládání této potřeby se nehodnotí 
u osob do 18 let věku.

Pokud nezvládáte alespoň 1 z aktivit uvedených 
v popisu jednotlivých základních životních potřeb, 
hodnotí se celá potřeba jako nezvládnutá.

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

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

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

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

d) 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

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

b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže 
z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat pět nebo šest
základních životních potřeb,

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

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

a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči 
jiné fyzické osoby.

V případě, že Vám nebo Vašemu dítěti byl 
příspěvek na péči odejmut nebo nebyl přiznán, lze 
ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí
o odebrání nebo nepřiznání příspěvku podat 
odvolání. Odvolání se podává zpět na krajskou 
pobočku Úřadu práce, která vydala rozhodnutí -
tato pobočka může své rozhodnutí ještě 
přehodnotit, pokud ovšem na svém rozhodnutí 
setrvá, předává odvolání dále na Ministerstvo 
práce a sociálních věcí.

V případě neúspěchu odvolání máte dále možnost 
podat správní žalobu k příslušnému krajskému 
soudu dle místa Vašeho trvalého bydliště. Žalobu 
lze podat do dvou měsíců od data doručení 
rozhodnutí z odvolacího řízení. Soudní výlohy 
nehradíte ani v případě neúspěchu žaloby.

Změna nároku na příspěvek při lázeňské 
či nemocniční péči

Nárok na příspěvek na péči nemáte v případě, že 
je vám po celý kalendářní měsíc poskytována 
zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici 
nebo odborném léčebném ústavu (neplatí 
pro domovy osob se zdravotním postižením). 
V takovém případě by vám za tento měsíc 
příspěvek na péči nenáležel (nikdy nedochází 
k jeho krácení, příspěvek buď náleží celý, nebo 
nenáleží vůbec). 

Je ovšem důležité uvědomit si, co je to celý 
kalendářní měsíc. Podmínka celého kalendářního 
měsíce je splněna tehdy, pokud jste v daném 
zařízení i celý první a poslední den v měsíci. Stačí 
však to, abyste byli první den v měsíci přijati nebo 
poslední den v měsíci propuštěni ze zařízení, 
a podmínka celého kalendářního měsíce splněna 
není a vám náleží celý příspěvek na péči. Z tohoto 
důvodu je vhodné plánovat si např. lázně tak, aby 
zasahovaly do dvou měsíců a vy jste vždy alespoň 
půl dne v daném měsíci byli doma. Přiblížíme si 
tento postup např. na lázeňském pobytu: 

 nástup 15. 2., odjezd 15. 4. - celý březen jste 
byli v lázních, za tento měsíc příspěvek 
nenáleží, za únor a duben příspěvek náleží 
v plné výši 
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 nástup 1. 2., odjezd 15. 3. - v únoru jste byli 
alespoň část dne doma, příspěvek náleží 
za oba měsíce v plné výši 

 nástup 15. 2., odjezd 31. 3. - v březnu jste opět 
byli již část dne doma, příspěvek náleží za oba 
měsíce v plné výši 

 nástup 1. 2., odjezd 31. 3. - oba měsíce jste byli 
vždy část dne doma, příspěvek náleží za oba 
měsíce v plné výši

POZOR! V případě, že se jedná o neakutní 

(plánovanou) dlouhodobou hospitalizaci, je možno 
pobírat v době této hospitalizace příspěvek na péči 
v případě, že poskytování péče schválí revizní 
lékař zdravotní pojišťovny závislé osoby. 
O schválení poskytování péče (resp. schválení 
osobní asistence) na dobu hospitalizace žádá 
lékař oddělení, kde bude závislá osoba 
hospitalizována, prostřednictvím formuláře 
"žádanka o schválení/povolení".

Prokazování příspěvku na péči jako příjmu

Příspěvek na péči se nepovažuje za příjem 
pro účely zákona o státní sociální podpoře (zákon 
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 
ve znění pozdějších předpisů). Výplata příspěvku 
na péči tedy neovlivní výši takových dávek, jako je
přídavek na dítě nebo příspěvek na bydlení. 
Příspěvek na péči se nepovažuje pro účely zákona 
o pomoci v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi) za příjem osoby, které 
tento příspěvek náleží, protože dávka je účelově 
zaměřena na úhradu péče. Toto pravidlo stanoví 
zákon o životním a existenčním minimu (§ 7 odst. 
5 zákona č. 110/2006 Sb., o životním 
a existenčním minimu). 

Osoba, které příspěvek na péči náleží, může tuto 
dávku využít k zakoupení sociální služby (péči mu 
poskytne registrovaný poskytovatel sociálních 
služeb) nebo může poskytnout určitou finanční 
částku osobě, která péči poskytuje (rodinný 
příslušník či jiná osoba), popřípadě může docházet 
ke kombinaci obou možností. V takovém případě 
použije např. část prostředků z příspěvku na péči 
na nákup služby nebo na nákup speciálních 
hygienických prostředků apod. a část poskytne 
např. rodinnému příslušníku, který o ni pečuje. 

Pro účely dávek pomoci v hmotné nouzi se 
příspěvek na péči ani jeho část (např. částky, které 
si matka za péči ponechá) nepovažuje za příjem 
v případech, kdy se tato dávka využije v rámci 
osob společně posuzovaných s osobou, které 
náleží příspěvek na péči (např. matka pečuje 
o dítě, kterému náleží tento příspěvek). 
Jiná je situace, kdy požádá o dávky pomoci 
v hmotné nouzi osoba, se kterou se osoba, o niž 
pečuje, do okruhu společně posuzovaných osob 
nepočítá (např. v případě, že pečuje známý nebo 
soused). V takovém případě se finanční částky, 
které za vykonávanou péči dostává, pokud mají 

znaky opakujícího se nebo pravidelného příjmu, 
považují podle zákona o životním a existenčním 
minimu za příjem pečující osoby.

Další neméně podstatnou záležitostí je danění 
příspěvku na péči. Novela zákona o daních 
z příjmů č. 586/1992 Sb. reaguje na příspěvek 
na péči podle zákona o sociálních službách, a to 
tak, že doplňuje § 4, odst. 1, písmeno i) takto:

(1) Od daně jsou osvobozeny:
i) dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné 
nouzi, sociální služby, dávky státní sociální 
podpory, příspěvky z veřejných rozpočtů a státní 
dávky (příspěvky) upravené zvláštními předpisy 
nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí, 
příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo 
jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči 
podle zákona o sociálních službách, a to do výše 
poskytovaného příspěvku, je-li tato péče 
vykonávána fyzickou osobou, u níž se nevyžaduje 
registrace podle zákona o sociálních službách; 
jde-li však o péči o jinou osobu než osobu blízkou, 
je od daně měsíčně osvobozena v úhrnu 
maximálně částka do výše příspěvku pro osobu se 
IV. stupněm závislosti podle zákona o sociálních 
službách.

Pokud o vás tedy pečuje osoba blízká, nemusí 
od vás přijatý příspěvek na péči danit; pokud však 
o vás pečuje i jiná fyzická osoba (asistent sociální 
péče), nemusí příspěvek na péči danit pouze 
v případě, že výše přijatého příspěvku nepřesáhne 
částku 12 000 Kč měsíčně, což by bylo možné 
v případě, že by tento asistent sociální péče 
poskytoval péči zároveň více osobám. 

Pojištění pečující osoby

Nárok na úhradu zdravotního pojištění vzniká 
podle zákona č. 48/1997, § 7, odst. 1, písm. g) 
a na sociální pojištění (resp. započtení doby péče 
do doby důchodového pojištění) podle zákona 
č. 155/1995 Sb., § 5, odst. 1, písm. s).

Sociální pojištění jako takové hrazeno státem není, 
doba péče se však v případě, že pečujete
o závislou osobu, které náleží příspěvek na péči II. 
- IV. stupně, nebo o závislou osobu, které náleží 
příspěvek na péči I. stupně a která je mladší 10 let, 
započítává jako náhradní doba důchodového 
pojištění (tzn. jako odpracované roky pro nárok 
na invalidní nebo starobní důchod).
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Nárok na započtení doby péče má však pouze 
pečující osoba, která poskytuje péči v největším 
rozsahu a zároveň se jedná o osobu blízkou, nebo 
se závislou osobou žije ve společné domácnosti. 
Pokud je závislá osoba dlouhodobě mimo domov 
ve zdravotnickém zařízení (nemocnice, lázně, ...), 
započítává se doba péče jako náhradní doba 
důchodového pojištění pouze v případě, že doba 
pobytu závislé osoby mimo domov nepřekročí 90 
dní nepřetržitě nebo 120 dní v průběhu celého 
roku. Přesáhne-li délka umístění závislé osoby 
ve zdravotnickém zařízení některou z výše 
uvedených dob, považuje se osoba za osobu 
pečující v období prvních 90, resp. 120 
kalendářních dnů pouze v případě, že v tomto 
období závislou osobu v zařízení pravidelně 
navštěvovala a dle vyjádření tohoto zařízení se 
osobně podílela na péči o závislou osobu. 

POZOR! Aby Vám byla doba péče započtena 

jako náhradní doba důchodového pojištění, je 
třeba o poskytování péče osobě závislé informovat 
OSSZ, pod kterou spadáte dle místa bydliště, a to 
nejpozději do dvou let od ukončení poskytování 
péče (nebo při podání žádosti o důchod, pokud 
žádost podáváte ještě před ukončením péče) 

POZOR! Zdravotní pojištění je za pečující osobu 

hrazeno státem v případě, že pečuje o závislou 
osobu, které náleží příspěvek na péči II. - IV. 
stupně, nebo pečuje o závislou osobu, které náleží 
příspěvek na péči I. stupně a která je mladší 10 let.
Zdravotní pojištění je hrazeno za všechny osoby, 
které jsou v žádosti o příspěvek na péči uvedeny 
jako osoby pečující. Není však hrazeno v době, 
kdy byla závislé osobě výplata příspěvku na péči 
zastavena. 

Důchod pečujících osob

Zákon č. 306/2008 Sb., kterým se novelizuje 
zákon o důchodovém pojištění, přinesl od 1.7.2009 
změnu v důchodech pečujících osob.

U osob pečujících déle než 15 let se provede tzv. 
srovnávací výpočet, prakticky tedy dva typy 
výpočtu výše dávky: 

a) Období celé péče se považuje za dobu 
vyloučenou a operuje se pouze s příjmy 
z výdělečné činnosti, kterých pečovatel dosahoval 
před a po výkonu péče. Tyto příjmy se zprůměrují 
pouze na období, ve kterých jich bylo opravdu 
dosahováno, období péče se vyloučí, a to včetně 
případných přivýdělků, které zde pečovatel získal. 

b) Do období výkonu péče po roce 2006 se dosadí 
jako "fiktivní příjem" celá částka příspěvku na péči, 
která je poskytovaná opečovávané osobě 
na základě zákona o sociálních službách (i kdyby 
z ní pečující osoba dostávala třeba jen část), 
a do let před rokem 2007, kdy se příspěvek 
na péči ještě nevyplácel, částka 96 000,- Kč 
vynásobená příslušným koeficientem, a tento 
"fiktivní příjem" se přičte k případným přivýdělkům. 

Pečující osobě se po provedení těchto dvou 
výpočtů přizná výměra důchodu v té výši, která 
pro něj vyjde výhodněji.

Pokud péče netrvala alespoň výše zmíněných 15 
let, je možnost zažádat si při podání žádosti 
o starobní či invalidní důchod alespoň o vyloučení 
doby péče - to je výhodné zejména v případě, že 
pečující osoba dosahovala v době péče nízkých 
nebo nulových výdělků - vyloučením doby péče 
dojde k tomu, že tyto nízké výdělky nebudou 
při výpočtu důchodu zohledněny a celkový výdělek 
se nebude rozpočítávat i na vyloučenou dobu. 
I v případě, že si necháte dobu péče (resp. výdělky 
z této doby) vyloučit, bude Vám doba péče 
započtena jako náhradní doba důchodového 
pojištění (tedy odpracované roky). 

Příjemce příspěvku je povinen:

a) písemně ohlásit příslušné krajské pobočce 
Úřadu práce do 8 dnů změny ve skutečnostech 
rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho výši 
nebo výplatu. Změnami ve skutečnostech 
rozhodných pro nárok na příspěvek se rozumí 
např. pobyt závislé osoby ve zdravotnickém 
zařízení, na táboře, škole v přírodě atd. 

b) na výzvu příslušného krajské pobočky Úřadu 
práce osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok 
na příspěvek, jeho výši nebo výplatu, a to ve lhůtě 
do 8 dnů ode dne doručení výzvy, neurčil-li krajská 
pobočka Úřadu práce lhůtu delší.

c) písemně ohlásit příslušné krajské pobočce 
Úřadu práce změny týkající se zajištění pomoci, 
a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato změna 
nastala; tuto povinnost plní příjemce příspěvku 
na tiskopisu předepsaném ministerstvem, jehož 
součástí je písemný souhlas osoby blízké anebo 
jiné fyzické osoby nebo právnické osoby 
s poskytováním pomoci oprávněné osobě.

d) využívat příspěvek na zajištění potřebné pomoci 
osobou blízkou nebo asistentem sociální péče 
nebo poskytovatelem sociálních služeb, nebo 
dětským domovem anebo speciálním lůžkovým 
zdravotnickým zařízením hospicového typu.

e) písemně ohlásit příslušné krajské pobočce 
Úřadu práce do konce kalendářního měsíce 
následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí 
výši příjmu rozhodnou pro zvýšení příspěvku,

Výplata příspěvku může být po předchozím 
písemném upozornění zastavena, příspěvek může 
být odňat nebo nepřiznán, jestliže žadatel 
o příspěvek, oprávněná osoba nebo jiný příjemce 
příspěvku nesplní některou povinnost uvedenou 
výše. Jestliže byla výplata příspěvku zastavena 
z důvodu nesplnění některé z povinností
uvedených výše, výplata příspěvku se obnoví 
od třetího kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla povinnost 
opět splněna.

Zdroj: http://ligavozick.skynet.cz, 10.9.2014
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