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    Chtěli bychom tímto vyjádřit poděkování 
Rehabilitační klinice v Motole, která
pod vedením prim. MUDr. Ondřeje Horáč-
ka Ph.D. pomáhá našim unaveným a opo-
třebovaným svalům.
    Díky vzorné péči, ochotě a vstřícnosti 
všech pracovníků tohoto oddělení  jsme 
odjížděli odpočatí a zrehabilitovaní. Poda-

Naše poděkování,

Naše poděkování 
náleží také občan-
skému sdružení TRIA-
NON Český Těšín, od 
kterého naše Společ-
nost obdržela 6 moni-

1 34

řilo se nám zde načerpat nové síly, díky 
pravidelnému cvičení se zlepšila naše 
„kondička“. Unavené svaly se protáhly a 
díky práci terapeutů a masérů se posílily a  
zregenerovaly.
                                                             
               Výbor Společnosti C-M-T

torů jako sponzorský dar.
Činnost sdružení je orientovaná na integraci 
osob se zdravotním postižením (OZP) formou 
budování středního managementu z řad OZP,  

a to vše v návaznosti na ekologii. 
Cílem sdružení je integrovat OZP do všech 
jeho činností a vytvářet zcela nové progra-
my integrace.
O.s. Trianon pracuje díky jiným sponzorům, 
mezi nimiž jsou  nejvýznamnější Třinecké 
železárny, a.s. Třinec, Lázně Darkov, a.s., Kar-
viná a Slezská univerzita OPF Karviná.

 Výbor Společnosti C-M-T

Odhodit zimní kabát a šálu
Zhluboka se nadechnout
Radovat se, zelenat a blbnout
Zásadně změnit image
Zopakovat si pravidla kuliček

Doporučení činnosti na jaro
Jen tak si z kopýtka vyhodit
Osvěžit si četbu Máchova Máje
Poslouchat rašení pupenů

                                                            
 (originálního diáře B.Klimešové)
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PŘIHLÁŠKA NA REKONDIČNÍ A VÍKENDOVÝ POBYT  VE VELKÝCH LOSINÁCH
víkendový pobyt – rekondiční pobyt (nehodící zaškrtněte) 

     

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………..

Datum narození: …………………………  Číslo OP: …...........................................

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………….

Člen Společnosti C-M-T:   ano        ne 

PSČ: ……………… Telefon: …………………….E-mail: ……………………………..

Jsem držitelem průkazky ZTP/P:  ano     ne

Používám:   mechanický vozík    elektrický vozík 

Jméno a příjmení spoluúčastníka: ………………………………............……………

Datum narození: ………………………  Číslo OP: .....…………….………………….

Adresa bydliště: ..……………………………………………………………………….

Člen Společnosti C-M-T:   ano        ne
  
PSČ: ……………… Telefon: ……………………. E-mail: ……………………………..

Jsem držitelem průkazky ZTP/P:  ano     ne

Používám:   mechanický vozík    elektrický vozík
 

Jméno a příjmení dítě: ……………………………………………………………………

Datum narození: …...……………………………………………………………………

Požadavky k ubytování (postýlka a jiné): …..…………………………………………

Připomínám, přihlášku na rekondiční nebo víkendový pobyt a zálohu 1000,- Kč 
na rekondiční pobyt mně zašlete nejpozději do 20.4.2008.     Blanka Klouzalová
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i v letošním roce se budeme setkávat na 
stránkách časopisu Bulletin.
Redakční rada bude pracovat nadále ve 
stejném složení, jako v uplynulém
roce. Budeme se snažit přinášet vám zají-
mavé informace, týkající se sociálního, 
právního i společenského charakteru. 
Žádáme vás o zasílání příspěvků, dotazů 
a námětů, které nám pomohou při zpraco-
vávání pro vás důležitých informací.
Pište nám i nadále, co Vás zajímá, o čem 
si chcete v Bulletinu přečíst, posílejte nám 
své zkušenosti s životem s naším nevyléči-
telným onemocněním.
Při této příležitosti bychom chtěli poděko-
vat  panu Františku Hamplovi, který využí-
vá této možnosti, zasílá nám své příspěvky 

Milí přátelé,

a svým pohledem se snaží ostatním čle-
nům Společnosti C-M-T přiblížit společ-
né akce a svými postřehy upozorňuje na 
důležité články a odkazy.
Poděkování rovněž patří Mgr. Petru Šiško-
vi, který celá léta spravuje naše webové 
stránky.
V neposlední řadě patří naše poděkování 
celému výboru Společnosti, protože jen 
díky aktivnímu kolektivu  se k Vám dostá-
vají všechny informace.

                    Za redakční radu:
Blanka Klouzalová

    PaedDr. Jitka Molitorisová
                      Bohuslava Sokolová

     V tomto období opouští předsednické 
křeslo Ing. Josef Zajíc, který zastával tuto 
funkci již od roku 2004.
Během tohoto období odvedla Společnost 
C-M-T velký kus práce,  zásadní měrou se 
na jejím výsledku podílel právě Ing. Zajíc. 
Chceme mu proto touto cestou poděko-
vat, za reprezentaci Společnosti C-M-T, 
obětavost, spolehlivost, ochotu pomáhat a 
naslouchat všem, kteří se na něho obraceli.
Z výčtu jeho činností zmiňme nejdůležitěj-
ší. Inicioval a podílel se na organizaci a 
finančním zajištění konání dvou význam-
ných mezinárodních seminářů o chorobě 
Charcot-Marie-Tooth v obou komorách 
parlamentu, jejichž konáním byla rozšíře-
na informovanost lékařů o nemoci CMT i 
o Společnosti C-M-T, a to nejen v ČR, ale i 
v zahraničí. Zasloužil se o změnu v  posu-
zování nemoci CMT posudkovými lékaři, 
snaží se o dosažení změn v procesu  při-
znávání každoroční komplexní lázeňské 
léčby pro nás, pacienty s  nervosvalovým 
onemocněním. Po celá léta zajišťoval 

finanční zabezpečení chodu Společnosti 
prostřednictvím sponzorských darů od 
Severočeských dolů, a.s., Chomutov i dal-
ších sponzorů. Jistě děkujeme i vašim jmé-
nem, protože  nám  všem je nápomocen 
v zápase s naší nemocí.  
Ing. Zajíc nadále zůstává členem výbo-
ru Společnosti C-M-T a bude pokračovat 
v práci pro Společnost.      
     Práci ve výboru Společnosti ukončil 
prim. MUDr. Ondřej Horáček.
I jemu patří velký dík za dlouholetou spo-
lupráci, snahu být nápomocen pacientům 
i jejich rodinám svým vstřícným postojem. 
Velice si vážíme této spolupráce, která 
byla pro Společnost velkým přínosem.
Přejeme mu pevné zdraví, spokojenost a 
ještě mnoho pracovních i osobních úspě-
chů. Věříme, že budeme mít možnost se 
s ním i nadále setkávat na společných 
akcích.
                                                                 

        Výbor Společnosti C-M-T
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zdravím vás v době příchodu jara, jež 
většina z nás jistě s radostí  očekává.
Zdravím Vás a zároveň uvádím, že tento 
můj úvodník ve funkci předsedy Společ-
nosti C-M-T je poslední, jak již účastníci 
valné hromady vědí. Loučení je bez senti-
mentu, v písemném projevu je to snadné.
Valná hromada, resp. výbor potvrdil do 
funkce předsedy naší společnosti Mgr. 
Michala Šimůnka, jehož jsem již vloni, 
nejen já, do této funkce doporučil a jsem  
jednoznačně přesvědčený o správnosti 
této volby.
Michalovi přeji, aby se mu v práci dařilo, 
aby činnost naší neziskové organizace 
rozvíjel ku prospěchu nás všech a pokud 
bude chtít,  nejen radou mu určitě rád 
pomohu.
Vám všem děkuji za spolupráci, tolerant-
nost a pokud  Vám bylo v minulém období 

jakkoliv pomoženo, jsem tomu velmi rád.

                                  Josef Zajíc 

Vážemí přátelé,

Vážení přátelé a kamarádi, i já Vás srdeč-
ně zdravím a s přicházejícím jarem Vám 
přeji hlavně co nejméně jarní únavy. Jak 
už víte, dostal jsem důvěru svých kolegů 
ve výboru a stal jsem se předsedou Společ-
nosti C-M-T. Slibuji Vám, že se pokusím 
všemi svými silami tuto důvěru nezkla-
mat. Nemám ambice nějak zasahovat do 
směřování a cílů Společnosti, myslím že 
za 9 let existence Společnost jasně proká-
zala svoji životaschopnost a stala se jed-
ním z výrazných činitelů na poli ochra-
ny práv a zájmů tělesně postižených. 
Zásadní podíl na tom mají především dva 
moji předchůdci – „otcové – zakladatelé“ 
Roman Folvarský a Pepa Zajíc, kterým 
děkuji za jejich obdivuhodné nasazení 

a jsem rád, že mám jejich důvěru a že 
mi oba přislíbili svoji pomoc ve vedení 
Společnosti. Doufám, že společnými 
silami se nám bude dařit minimálně stej-
ně dobře jako dosud. Držte mi palce!

Michal Šimůnek alias Rafan

ma u vozů kde je to technicky možné
• záruka 3 roky
• zvýhodněný úvěr od ŠkoFINu s možností 
přizpůsobení výše splátek a doby splácení 
• výhodné pojištění s asistenční službu 
Pohoda bez bariér od České pojišťovny - 
obsahuje povinné ručení, havarijní pojiště-
ní a zdarma kartu na asistenční službu pro 
handicapované.) 
A nejen to, dokážeme tady každému
poradit, na jaký příspěvek má nárok, jak 
má vyplnit žádost a kde si má o příspěvek 
požádat.
Doporučíme vhodnou autoškolu. Navrhne-
me a zprostředkujeme individuální úpravu 
řízení u našich smluvních dodavatelů,“ 
poznamenává Vilhan.
CAR CLUB v současné době nabízí  nové 
vozy s označením
HANDY celé modelové řady  Škoda Auto.
Ojeté vozy, které Car Club nabízí, mají 

prokazatelný původ, stáří od 1 do 4 let, 
najeto mají15000 km až 35000 km, servis-
ní knížku vedenou po celou dobu provozu 
vozidla, atd.

Podrobnosti vám sdělí na těchto kontaktech:
Obchodní centrum HANDY   www.

carclub.cz
Pražská 782/IV

503 51 Chlumec nad Cidlinou
tel.: 495 427 081

e-mail: chlumec@carclub.cz
Marian Vilhan, prodejce vozů HANDY

vilhan@carclub.cz, tel.: 739 306 710
Jaroslava Vanclová,

odborná garantka projektu
vanclova@carclub.cz, tel.: 602 178 359

                            Jitka Molitorisová, zdroj 
Skok do reality,informace NRZP, www.

carclub.cz
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Valné hromady se zúčastnilo 77 hlasu-
jících členů společnosti C-M-T. Z toho 
bylo přítomno 30 hlasujících a na zákla-
dě plné moci bylo 47 platných hlasů, Dle 
jednacího a volebního řádu, byla valná 
hromada usnášeníschopná, byly splně-
ný podmínky minimální účasti 25%  ze 
všech 198 řádných členů. Všem členům 
děkujeme za účast.
Valnou hromadu zahájil Mgr. Šimůnek, 
byl schválen jednací a volební řád,  
předsedou valné hromady byl zvolen 
M.Šimůnek, zapisovatelem B. Sokolová,  
ověřovatelem zápisu PaedDr. Molito-
risová, Miroslav Sokol a Irena Stroková 
jako osoby pověřené sčítáním hlasů.  Ing. 
Zajíc informoval o činnosti Společnosti 
v roce 2007; o svém ukončení práce na 
postu předsedy Společnosti, o činnosti 
Společnosti v roce 2007, zhodnotil obdo-
bí činnosti od r. 2004 do současnosti, kdy 
zastával funkci předsedy Společnosti C-
M-T. Za období působení ve funkci před-
sedy Společnosti došlo k nárůstu členů 
o 174 osob, k 31.12.2007 měla Společ-
nost 198 členů, k datu konání VH, tj. 
k 13.3.2008, je ve Společnosti evidováno 
již 215 členů, což dokazuje vzrůstající 
tendenci. Společnost C-M-T se velmi zvi-
ditelnila, patří mezi nejaktivnější orga-
nizace zastupující zdravotně postižené 
občany. Ing.Zajíc informoval valnou 
hromadu o jednání s ministrem Julínkem, 
Nečasem, ministerskými úředníky - ředi-
teli odborů – Mgr. Martinem Žárským, 
Mgr. Kalfusovou, s poslanci, senátory atd. 
Vyzdvihl skutečnost, že o Společnosti C-
M-T ví většina lékařů v ČR i posudkoví 
lékaři, pracovníci na mnohých sociálních 
odborech trojkových obcí. Připomenul 
naši pomoc, nejen, členům Společnosti , 
telefonickou, osobní i elektronickou poš-

tou. Ing. Zajíc poskytl informace, týka-
jící se rekondičního pobytu, konaného 
v červnu r. 2007 ve Velkých Losinách, 
dále pak informace týkající se víkendo-
vého semináře konaného v říjnu v Klím-
kovicích. Tyto akce se mohly uskutečnit 
díky dotacím z MPSV, MZ, dále pak díky 
sponzorských darům a poskytnuté rekla-
mě od firem a společností: Severočeské 
doly Chomutov, Pražská energetika, Stav-
by silnic a železnic, Poštovní spořitelna, 
Česká spořitelna, obce Závada a Chbany, 
INVACAR Katovice, firmy Deillote a Pra-
gue Accueil, finančního daru od p. Loma. 
Ing. Zajíc poděkoval všem, kteří přispěli 
naší Společnosti, poděkoval všem výše 
jmenovaným za jejich podporu.
Dále informoval přítomné o účasti a pre-
zentaci na neuromuskulárním  symposiu 
v Brně,  NON-HANDICAPU,  Škole smy-
ku ve Vysokém Mýtě,  konferenci o vzác-
ných chorobách,  předávání cen MOS-
TY,  benefičním koncertu  prof. Kvapila  
v Rudolfinu  v Praze. Zmínil zlepšení kva-
lity našeho života - možnost a úspěšnost 
korekčních operací, výzkum vlivu kyseli-
ny askorbové na CMT, zdůraznil přínos 
výzkumu DNA, genetické úspěchy, díky 
jimž je možné narození zdravého potom-
ka, možnosti péče ve FN Motol (ortope-
die, genetika, neurologie, rehabilitace). 
Připomněl otázky a opakovaná jednání  
ohledně  lázeňské léčby, vydávání zpra-
vodaje Společnosti Bulletinu, předávání 
informací prostřednictvím webu Spo-
lečnosti, zmínil dopis z České správy 
sociálního zabezpečení ohledně soubě-
hu invalidního důchodu a pracovního 
poměru, dopis si  přečetlo 8,5 tisíc lidí. 
      Ing. Zajíc poděkoval  všem přítomným 
lékařům i členům Společnosti za spo-
lupráci. Dále pak poděkoval paní Blan-

Informace z valné hromady Společnosti C-M-T konané 13. 3. 2008 savých ranách.                    
 Koriandr  povzbuzuje chuť k jídlu, trávicí 
schopnost a uvolňuje křeče , působí proti 
nadýmání  a příznivě působí na nervovou 
soustavu. Čerstvé stonky koriandru se dopo-
ručují k posile srdce a žaludku.         Máta 
peprná je silně aromatická rostlina povzbu-
zující tvorbu a vylučování žluče, zmírňuje 
nadýmání a uvolňuje křeče.                                                                                               
 Oregano  v podobě nálevu mírní nachla-
zení, kašel a chřipku. Používá se pro zlep-
šení chuti k jídlu, při poruchách trávení. 
Celkově zklidňuje a zlepšuje náladu. 
Zevně se používá pro přípravu kloktadel 
a inhalací, ale i do posilujících koupe-
lí při revmatismu a špatném prokrvení.      
 Meduňka  snižuje krevní tlak, je účinná 
při nachlazení, žaludeční potížích, často 
nahradí prášky na spaní. Příznivě působí 

při nadýmání, při nervových problémech, 
migrénách, bolestivé menstruaci a chronic-
kých zánětech žlučníku.                                                                                            
 Šalvěj  se používá ve formě kloktadla při 
zánětech dutiny ústní a  hrtanu, vnitřně ke 
zmírnění nočního pocení a eventuálně k úpra-
vě trávicích potíží zánětlivého charakteru.                                                

Plánujete koupi nového či ojetého vozidla? 

Zde je speciální nabídka nákupu vozů Škoda 
– nových i ojetých -  pro osoby se zdravot-
ním postižením v ČR 
 Pomoc při zlepšení dostupnosti vhod-
ných vozidel pro přepravu osob se zdravot-
ním postižením je základem projektu vozů 
s označením HANDY, na kterém se společně 
podílejí:
Národní rada osob se zdravotním postižením 
ČR – rozšiřování informací o projektu Spo-
lečnost Car Club, chráněná dílna – poraden-
ství a prodej, zprostředkování souvisejících 
služeb 
Česká pojišťovna a.s. – speciální nabídka 
zvýhodněného balíčku pojištění pro handi-
capované
ŠkoFIN a.s. – poskytování úvěru na nákup 
vozidel za zvýhodněných podmínek pro 
handicapované
HURT a API  - speciální úpravy vozidel pro 
handicapované
 Chráněná dílna CAR CLUB otevřela v 
Chlumci nad Cidlinou obchodní centrum, 
které nabízí komplexní služby na podporu 

osobní mobility lidí s tělesným handicapem.
V novém obchodním centru CAR CLUB pra-
cují dva mladí muži, kteří jsou po těžkém 
úrazu trvale na vozíku. Znají situaci handi-
capovaných a vědí, jak je pro ně mobilita 
životně důležitá.
Pomohou vybrat vhodné auto (nové nebo 
ojeté), poradí, jak vyplnit žádosti o příspěv-
ky, pomohou najít optimální financování a 
pojištění vozu se speciální asistenční služ-
bou.
„Já sám jsem po těžkém úrazu na vozíku,
takže dobře vím, jak nesmírně důležitá je 
pro postižené lidi možnost samostatného 
pohybu autem,“ říká Marian Vilhan, který 
pracuje jako vedoucí prodeje vozů HANDY. 
„Mám radost, že tady pracuji a že právě 
já můžu postiženým lidem nabízet HAN-
DY auta s pěti výhodami, které jsou na 
našem trhu naprosto ojedinělé.(Poznámka:  
Pět výhod pro handicapované:
• sleva 13% z prodejní ceny nového vozu 
přímo od Škoda Auto
• možnost automatické převodovky zdar-

 Řeřicha je výra-
zným zdrojem vita-
mínu C, má i vyso-
ký obsah betaka-
rotenu, zlepšuje
krvetvorbu, působí 
příznivě při ledvi-
nových a dýchacích potížích, zánětu močo-
vého  měchýře,  působí protizánětlivě. 
                             
                                                                     

    Jitka Molitorisová, Bohuslava Sokolová
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ce Klouzalové, která se ze zdravotních 
důvodů nemohla jednání zúčastnit, za  
dlouholetou společnou činnost a popřál 
jí brzké uzdravení a Ivaně Jandové a Ing. 
Folvarskému za dlouholetou spolupráci.
Následovalo schválení výroční zprávy a 
účetní závěrky za rok  2007; zprávu o 
hospodaření přednesla hospodářka paní 
Ivana Jandová, zprávu revizní komise 
přednesl Ing. Roman Folvarský, který rov-
něž poděkoval Ing. Zajícovi za dlouhole-
tou spolupráci. Valná hromada pokračo-
vala volbou členů výboru Společnosti a 
revizní komise Společnosti pro r. 2008;
Prim. MUDr. Ondřej Horáček  požádal o 
uvolnění z výboru Společnosti, na jeho 
místo byla navržena  paní Bc. Kateřina 
Pomklová, která pracuje jako sociální 
pracovnice v Rožnově pod Radhoštěm. 
Paní Marie Jonášová ukončila svou práci 
v revizní komisi Společnosti, na její místo  
byla navržena  paní Hilda Šebestová.  
Schválený výbor  Společnosti C-M -T :  
Mgr. Michal Šimůnek 
Ing. Josef Zajíc
Blanka Klouzalová
Doc. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D. 
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D. 
PaedDr. Jitka Molitorisová
Ivana Jandová
Bohuslava Sokolová
Bc. Kateřina Pomklová
Revizní komise:
Ing. Roman Folvarský
Irena Stroková
Hilda Šebestová

Byl schválen členský příspěvek na rok 
2008 ve výši 250,- Kč. Mgr. Šimůnek  
seznámil valnou hromadu s plánem  a 
úkoly činnosti Společnosti na rok 2008; 
informoval o podání žádosti o dotaci na 
MPSV – odborné poradenství - schvále-
no v plné výši, žádosti o dotace na MZ 

– výsledek není dosud znám, žádosti o 
dotace na Úřad vlády České republiky,  
sekretariát Vládního výboru pro zdravot-
ně postižené občany - byla nám poskyt-
nuta dotace na Bulletin a nový informační 
leták v plné výši, částečně pak na čin-
nost Společnosti, o rekondičním pobytu 
ve Velkých Losinách v červnu 2008, o 
plánovaném podzimním víkendovém 
setkání, o setkání členů Společnosti ve 
vinném sklípku ve Valticích, termín bude 
upřesněn, o změně v uspořádání webo-
vých stránek, nové rubriky, o přípravě na 
rok 2009, kdy bude 10. výročí existence 
Společnosti C-M-T. Poté došlo k schvá-
lení nových stanov Společnosti C-M-T;
Mgr. Šimůnek upozornil na Článek V/ 
2c nových stanov, kde dochází ke změ-
ně data úhrady členských příspěvků. 
Člen Společnosti má povinnost platit 
členský příspěvek ve výši stanovené val-
nou hromadou, a to vždy k 31. březnu 
kalendářního roku. Datum pro zaplace-
ní členských příspěvků na rok 2008 se 
vzhledem k datu konání valné hromady 
posouvá na 31. května 2008. Na závěr 
valné hromady proběhla diskuse; Mgr. 
Šimůnek  poděkoval Ing. Zajícovi a Ing. 
Folvarskému za  přínosnou  dlouholetou 
práci pro Společnost C-M-T a navrhl, 
aby byli jmenováni čestnými členy Spo-
lečnosti. Ostatní zúčastnění odsouhlasili 
čestné členství a k poděkování se připo-
jili potleskem.
 Jedním z důležitých diskusních příspěv-
ků, byl příspěvek MUDr. Radima Mazan-
ce, který informoval o možnostech 
každoroční lázeňské léčby. As. MUDr. 
Mazanec seznámil valnou hromadu s jed-
náním na VZP s MUDr. Šebánkem ohled-
ně indikačního  lázeňského seznamu pro 
pacienty s CMT. Pacienti CMT s větší 
slabostí dolních končetin mohou využít 
v indikačním seznamu indikaci č. VI/2. 

nemáte dostatek prostředků na zaplacení 
poplatků ve zdravotnictví. Chceme tyto 
Vaše poznatky využít k argumentaci před 
Ústavním soudem. Zákon o Ústavním sou-
du umožňuje podat ústavní stížnosti proti 
ústavnosti části zákona i jednotlivým obča-
nům, bez toho aniž by museli absolvovat 
soudní jednání na jednotlivých stupních až 
k Ústavnímu soudu. Tento postup je umož-
něn pouze v případě, že problém se týká 

velké skupiny lidí a hrozí újma velké sku-
pině občanů. Z tohoto důvodu je nezbyt-
né, abyste nám zaslali Vaše zkušenosti a 
poznatky s poplatky ve zdravotnictví. 
     Prosím, abyste Vaše zkušenosti zaslali 
na adresu: Národní rada osob se zdravot-
ním postižením ČR, Partyzánská 7, 170 00 
Praha 7  nebo na e-mail: j.chudy@nrzp.cz.   

Jitka Molitorisová

Čerstvé bylinky

Konečně přišlo toužebně očekávané jaro. 
Odložili jsme zimní bundy, a tak, jako má 
vliv teplé slunné počasí na změnu v obléká-
ní, mění se i složení naší stravy. Jedním ze 
způsobů jak obohatit stravu o „zelené“ vita-
míny, je mít čerstvé bylinky  stále „po ruce“.  
Bylinky doporučují  lékaři jako doplněk 
léčby, obsahují nejrůznější účinné látky, jež 
pozitivně ovlivňují zdravotní stav člověka
 a kuchaři jako oživení jídelníčku, dokážou 
totiž neuvěřitelným způsobem ozvláštnit 
a zvýraznit chuť jídel.  Čerstvé bylinky už 
není problém sehnat. Pokud si je nepěstujete 
sami, jsou k dostání běžně v supermarketech. 
Lepší je, koupit si je v květináči, protože 
koupíte-li již utržené bylinky, je třeba je co 
nejdříve spotřebovat, rychle zvadnou, ztratí 
svoji vůni. Zajímavým tipem jak zpracovat 
již utržené bylinky je zamražení; nakrájíme 
je nadrobno a vsypeme do tvořítka na led, 
pak přidáme trochu vody. Takto konzervo-
vané bylinky neztrácejí chuť ani vůni čers-
tvých bylinek a jsou připraveny kdykoliv k 
okamžitému a pohodlnému použití. Mezi 
bylinky, které najdeme v obchodech nejčas-
těji patří bazalka, rozmarýn, pažitka, petržel, 
tymián, koriandr, máta, oregáno (dobromysl), 
meduňka, šalvěj a řeřicha. Jak používat bylin-
ky v kuchyni jistě všichni víme, ale víme, jak 
nám tyto bylinky mohou ovlivnit zdraví?
 Bazalka přispívá pozitivně k souladu 
mezi rozumem a city. Posiluje a uklidňuje 

nervový systém, zklidňuje bolesti hlavy a 
nervové vypětí, zvyšuje vitalitu, prospívá 
při depresích, stimuluje chuť k jídlu, slouží 
k dobrému trávení a zmírňuje žaludeč-
ní křeče, hojí afty v ústech a pomáhá při 
všech nemocech z nachlazení. Bazalko-
vý čaj působí na nevolnost. Protože je v 
bazalce potenciálně škodlivou součástí 
estragol, neměli bychom zásadně uvažo-
vat o jejím trvalém terapeutickém použití.
 Rozmarýn  povzbuzuje krevní oběh, 
ulevuje unaveným a bolavým svalům. Má 
povzbuzující účinky, ulevuje při bolestech 
hlavy a migréně.                                                                                             
 Pažitka je důležitým zdrojem vitamínu C, 
betakarotenu, sodíku, vápníku. Podporuje 
trávení a snižuje krevní tlak.                   
  Petrželka kadeřavá snižuje krevní tlak, 
zmírňuje záněty, podporuje chuť k jídlu, ule-
vuje při kolikách, nadýmání a žaludečních 
obtížích. Nať je bohatým zdrojem vitamínů.                                               
 Tymián mírní křečovitý kašel, uvolňuje 
hleny, působí dezinfekčně. Zevně se užívá 
jako kloktadlo k dezinfekci dutiny ústní a 
také jako koupel při špatně se hojících a hni-
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Indikace G/60  -  VI/2 : Komplexní lázeň-
skou léčbu lze poskytnout na doporučení 
neurologa nebo rehabilitačního lékaře 
u chabých obrn s těžším postižením než 
odpovídá 3. stupni svalového testu; tzn., 
že je možné si nechat u fyzioterapeuta 
vypracovat svalový test (svalový test ber-
ců, lýtek, hlezen a prstu nohou, a svalů od 
loktů k prstům rukou), který je třeba doložit 
k žádosti o komplexní lázeňskou léčbu. 
Na základě toho testu může pacient CMT 
s větší slabostí dolních končetin každoroč-
ně absolvovat komplexní lázeňskou léčbu.

Pokud by došlo k nejasnostem,je možné 
obrátit se přímo na odbor VZP – MUDr. 
Šebánka, kde jsou ochotni konkrétní pří-
pad řešit.
U indikace G-60 - VI/8 hradí VZP  komplex-
ní lázeňskou léčbu pouze 1x za dva roky.
MUDr. Mazanec rovněž  poděkoval paci-
entům, kteří se zapojili do studijní léčby 
pro CMT 1A – kyselinou askorbovou,  
která se zatím jeví jako úspěšná.
  

Dne 13.3. 2008  proběhlo  i jednání výboru Společnosti C-M-T;
Mgr. Šimůnek byl zvolen  předsedou Společnosti C-M-T,
Blanka Klouzalová a Ivana Jandová se stávají místopředsedkyněmi Společnosti C-M-T, 
Ivana Jandová pokračuje v práci hospodářky Společnosti.

Informace z jednání výboru Společnosti C-M-T

Vaším neurologem a v případě, že Vás trápí 
deformity nohou se poradit s ortopedem a 
také se podívat na informace na webu Spo-
lečnosti CMT a být v kontaktu , ale ještě 
lépe členem Společnosti CMT a mít tak ten 
nejlepší přístup k informacím a postupům, 
které potřebujete, resp., které Vás zají-
mají. S pozdravem MUDr. Pavel Seeman
Dotaz: Zdravím, pane doktore, teprve 
nyní jsem objevila na internetu něco o 
nemoci CMT. Můj manžel a jeho bratr 
tuto nemoc má. Když jsme čekali děti byli 
jsme na vyšetření na genetice v Ostravě, 
ale moc informací nám tam nedali. Udi-
vuje mě, kolik informací o této nemoci je 
na stránkách společnosti C.M.T a zároveň 
za ně děkuji. Manželovi byl přiznán čás-
tečný invalidní důchod. Po celou dobu 
svého života pracuje, nikdy nebyl ani na 
nemocenské! K doktorům nechodí, prý ho 
berou jako exota a přece to nejde vyléčit 
ani ulehčit. A to jste mu teď Vašimi články 
vyvrátili. Rádi bychom se nechali vyšetřit 
u Vás nebo koho nám doporučíte, v rám-
ci celé rodiny. V současné době si chce 
manžel požádat o plný invalidní důchod, 
cítí se hodně unavený. Ještě jednou děkuji 
a jsem s pozdravem. 
Odpověď: Doc. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D. 
Děkujeme za Vaše slova uznání o webu 
Společnosti CMT. Těší nás všechny, že 
stránky plní svůj účel. Pokud jste byli nebo 
jen Váš manžel na vyšetření na geneti-
ce v Ostravě, tak nejspíše DNA od Vás či 
manžela, který má CMT poslali k vyšetře-
ní do naší laboratoře. Pokud mi napíšete 

celé jméno a aspoň celé datum narození 
Vašeho manžela a jeho bratra, mohu se v 
našem registru podívat, zda a pokud ano, 
pak jaké máme o rodině informace a jaké 
byly případné výsledky našich DNA vyšet-
ření. Vyšetření Vaší rodiny v Praze o které 
žádáte je samozřejmě možné, je ale třeba si 
vyjasnit o jaké vyšetření by mělo jít a co má 
být jeho cílem. Nevím jestli máte zájem o 
dohledání příčiny CMT u Vašeho manžela 
a jeho bratra co nejpřesnější určení zda jde 
o CMT a jaký typ a s jakou genovou poru-
chou - což může nejspíše zajímat děti při 
plánování potomstva nebo jestli toto není 
prioritou a jde Vám třeba spíše o možnost 
konzultovat možnosti léčby. Podle toho by 
bylo třeba určit na koho se obrátit. Hledat 
genovou poruchu - dělat DNA vyšetře-
ní genů spojených s CMT bychom mohli 
dělat zpočátku možná i bez Vaší návštěvy, 
pokud bychom měli k dispozici potřebné 
údaje o pacientovi a výsledky neurologic-
kého a EMG vyšetření a rodokmen rodiny. 
To vše lze poslat i jednoduše poštou a mož-
ná tyto podklady i máme nebo jejich část. 
k vyléčení: CMT bohužel zatím vyléčit ne-
jde - nelze, lze ale často obtíže ulehčit nebo 
i mnoha pacientům hodně pomoci, např. 
ortopedickou operací, pokud mají defor-
mity nohou nebo vhodnou rehabilitací atd. 
Budeme se těšit na podrobnosti od Vás. 

S pozdravem 
Doc. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D. 

zdroj: www.c-m-t-.cz

Výzva NRZP

Vážení přátelé, 
     obracím se na Vás v souvislosti s pří-
pravou podkladů pro ústavní stížnost, 
kterou chce NRZP ČR podat v souvislosti 
se zavedením poplatků za předpis léků a 
za návštěvu lékaře. Jsme přesvědčeni, že 

pro některé skupiny občanů jsou poplatky 
sociálně neúnosné. K podpoře naší argu-
mentace by nám pomohly Vaše zkušenosti. 
Jedná se nám především o to nakolik zave-
dení poplatků zasahuje do Vašich rozpoč-
tů a zda se dostáváte někdy do situace, že 
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Rekondiční pobyt 
Místo pobytu: Hotel Praděd
Termín:           15.6.08. – 22.6.08.
                    pobyt začíná  15.6.( nedělní) večeří a končí 22.6. ( nedělním) obědem  
Cena pobytu:  5.040,- Kč  na osobu/ plná penze (viz.poznámka)
Cena za procedury v Lázních Velké Losiny: 1.190,- Kč
Přihlášku na rekondiční pobyt a zálohu 1.000,- Kč na osobu zašlete nejpozději do 
20.dubna  na adresu  : Blanka Klouzalová, Závada 102, 747 19 , pošta Bohuslavice, 
e-mail : blanka.klouzalova@volny.cz , tel.  595055287, mob.724330798; zálo-
hu uhraďte buď poštovní poukázkou, též na adresu B. Klouzalové, nebo na účet: 
172018119 / 0600,  jako variabilní symbol, prosím, uveďte Vaše evidenční číslo.
1. Pondělí Termální bazén 50,-  Rašelinový zábal jednorázový  85,-
2. Úterý Termální bazén 50,- Aromamasáž částečná   210,-
3. Středa Termální bazén 50,- Skupinová LTV   85,-
4. Čtvrtek Termální bazén 50,- Předehřátí před masáží parafínem  110,-
  Částečná masáž klasická   195,-
5. Pátek Termální bazén 50,- Celková koupel vířivá 
  s rašelinovým extraktem a minerály  255,-
celkem  1.190,-Kč

Víkendový pobyt 
Místo pobytu:  Hotel Praděd
Termín:  20.6. 08 – 22.6. 08
                  pobyt začíná 20.6. (páteční) večeří a končí  22.6. (nedělním) obědem
Cena pobytu:  1.500,- na osobu (viz. poznámka)
Program:        V pátek 20.6.08  - od 20 hod. uvítací posezení se všemi účastníky 
víkendového i rekondičního pobytu. Program na sobotní odpoledne a večer je v 
přípravě, bude upřesněn přihlášeným účastníkům.
Přihlášku na víkendový pobyt zašlete nejpozději do 20.dubna  na adresu : Blanka 
Klouzalová, Závada 102, 747 19 , pošta Bohuslavice, e-mail : blanka.klouzalova@
volny.cz , tel.  595055287, mob.724330798
Poznámka: na rekondiční pobyt Společnost žádala o dotaci na MZ, tato dotace nám 
nebyla přidělena. Slevu pro účastníky se pokusíme zajistit získáním sponzorských 
peněz. Výše slevy bude oznámena účastníkům při rezervaci pobytu.

Pozvánka na rekondiční  a víkendový pobyt ve Velkých Losinách

Podzimní víkendové setkání 2008

I v letošním roce připravujeme na podzimní období naše společné víkendové setkání. 
Tentokrát bude setkání bez odborných lékařských přednášek a bude spíše zaměřeno 
na právní a sociální problematiku. Místo, přesné datum a další podrobnosti víkendo-
vého setkání přineseme v dalším čísle Bulletinu.

zda tuto chorobu mají i rodiče, ale myslím 
si, že pravděpodobně nemají. Zajímalo by 
mne jaká je možnost, že bych tuto cho-
robu měl i já. A ještě jedna otázka. Plá-
nujeme s manželkou rodinu a tak by mne 
zajímalo jaká je možnost, že by jí dostali 
naše děti. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď:   Doc. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D. 
U Vaší sestry byla CMT1A duplikace - 
mutace, která způsobuje CMT1A buď zdě-
děna od jednoho z rodičů nebo také (asi 
v 10 % případů se tak děje) mohla vznik-
nout tato mutace jednorázově (tzv. de-
novo) při vývoji spermie, která oplodnila 
vajíčko a daly vznik Vaší sestry. V případě, 
kdy nemáme informace o Vašich rodičích, 
tak možnosti, jestli máte nebo nemáte také 
CMT1A jsou logicky dvě - pokud je nebo 
byl jeden z Vašich rodičů také nosič CM-
T1A duplikace, kterou jsme prokázali u 
Vaší sestry, pak je 50 % pravděpodobnost, 
že stejná mutace byla od stejného rodiče 
přenesena i na Vás, pokud ale šlo o jedno-
rázovou novou (de-novo vzniklou) muta-
ci, pak by bylo velmi nepravděpodobné 
až téměř vyloučené, že byste CMT1A 
mohl mít také. Myslím, že DNA vyšetření 
u Vás již proběhlo a ukázalo výsledek a 
dalo jasnou odpověďˇ. Ptal jste se z důvo-
dů plánování rodiny, takže ještě k rizi-
kům pro Vaše potomstvo. Pokud mutaci 
nenesete Vy, nemáte CMT1A, nemůžete ji 
logicky ani předat svým dětem. Pokud ale 
jste také nosič CMT1A duplikace - vlohy 
pro CMT1A, pak je možnost (pravděpo-
dobnost, riziko) 50 %, že CMT1A dupli-
kaci předáte i svým dětem. Situace je 1:1 
- 50 na 50 a pro každé dítě znova a stejně 
(bez rozdílu pohlaví, tedy pro syny i dcery 
stejné riziko). CMT1A se dědí tzv. autoso-
málně dominantě a to znamená co jsem 
napsal výše, že člověk s poruchou na jed-
nom z páru genů nemoc má či se objeví 
a má také 50 % pravděpodobnost, že tu 
poruchu a s ni většinou spojenou nemoc 

může předat na své děti - své potom-
stvo. S pozdravem MUDr. Pavel Seeman
Dotaz: Dobrý den. Bohužel mám tuto 
nemoc, je mi 19 let a chci se zeptat, jestli 
je to možné vyléčit ? Buď tady nebo i ve 
světě. Děkuji předem za odpověď.
Odpověď: Doc. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D. 
Předpokládám, že máte nemoc CMT, což 
je dědičná neuropatie, neuropatie gene-
ticky způsobená. Podrobnosti o nemoci 
najdete m.j. na webu společnosti CMT 
(www.c-m-t.cz), tak se o tom zde nebu-
du rozepisovat. K Vašemu dotazu o léčbě: 
píšete vyléčit, to bohužel zatím oprav-
du nejde a to nejen v ČR ale ani nikdy 
ne světě. Bohužel lidstvo ani lékaři ani 
vědci ani lékové firmy nemají k dispozi-
ci lék, který by vyléčil CMT. Podobně je 
tomu bohužel i u mnoha dalších neuro-
logických chorob, způsobených genetic-
ky, tedy v důsledku poruchy některého 
z genů. U CMT jsme zatím ve stadiu, že 
dokážeme mnoho z genů, jejichž porucha 
vede k CMT vyšetřit a příčinu přesně určit. 
To se ale také nepodaří u každého, ani 
u každé rodiny. Napsal jsem, že vyléče-
ní v současnosti možné není, ale pokrok 
poznání jde dál a věříme a některé obje-
vy to i naznačují, že se zásadních léčeb-
ných postupů dočkáme, tak jako jsme se 
dočkali např. těch genových vyšetření. 
Určitě to ale není otázka ani 3 ani 5 let, 
ale kdo ví co bude ta 10, 15, nebo 20 let...
A když momentálně není možné vyléče-
ní, neznamená to, že by nebyly léčebné 
postupy, které pomáhají. Jde o léčbu ovliv-
nitelných příznaku nemoci, jako jsou např. 
deformity nohou ortopedickou operací 
nebo rehabilitace, odstraňování či zmír-
ňování bolesti atd. Zmírnění zmíněných 
příznaků však lze udělat jen u některých 
pacientů - těch kteří splňují předpoklady, že 
jim zákrok může pomoci a nebude škodit. 
Záleží na Vás jaké máte konkrétní obtíže, 
doporučuji možnosti léčby konzultovat s 
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Z pověření výboru Společnosti C-M-T jsem 
se zúčastnil dne 31.10.2007 a 10.3.2008 
jednání s vedoucím lékařem lázeňské 
problematiky za Všeobecnou zdravotní 
pojišťovnu (VZP) MUDr.Šebánkem. Cílem 
našich setkání bylo stanovit pravidla schva-
lování lázeňských návrhů pro CMT paci-
enty tak, aby byla přijatelná pro obě strany.
Závěrečná dohoda ze dne 10. 3. 2008:
1/ využíváme stávající platnou legislativu 
– indikační seznam pro lázeňskou léčbu 
2/ komplexní lázeňská péče u choroby 
CMT je součástí základní léčebné péče. 
Její indikace je daná stupněm postižení 
u CMT pacientů. CMT choroba je cha-
rakterizovaná různým stupněm postižení 
končetin (deformitami nohou, slabostí 
končetinových svalů), tj. někteří CMT 
pacienti jsou schopni běžných denních 
aktivit, jiní jsou upoutaní na vozík nebo 
chodí o dvou francouzských holích.
3/ CMT pacienti s těžším stupněm 

postižení jsou indikovaní ke komplexní 
lázeňské léčbě každý rok dle indikace 
VI/2 pro dg. G 60.0 v případě, že doloží 
k lázeňskému návrhu standardní formu-
lář svalového testu s prokazatelnou sla-
bostí svalů končetin větší než stupeň 3.
4/ CMT pacienti s lehčím stupněm 
postižení (svalový test neprokáže slabost 
větší než stupeň 3), jsou indikovaní ke 
komplexní lázeňské léčbě 1x za dva roky 
dle indikace VI/8 pro dg. G 60.0
5/tento návrh přijala expertní komise VZP 
zastoupená MUDr. Šebánkem na jednání 
dne 10.3.2008. Souhlasila, že v případě 
nejasností nebo sporných závěrů o lázeň-
ské léčbě v jednotlivých regionech ČR, je 
možná jejich konzultace.
Tento materiál je k dispozici členům 
Společnosti CMT jako vnitřní informace, 
platná pro tento rok.

V Praze dne 21.3.2008                   
Zapsal: As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Jak budeme jezdit do lázní v tomto roce s chorobou Charcot - Marie - Tooth ???

15. – 18. dubna 2008 se na pražském 
Výstavišti PRAHA – HOLEŠOVICE koná 
12. ročník výstavy NON-HANDICAP 
2008, která se specializuje na osoby se 
zdravotním postižením, různé druhy 
handicapů, snaží se aktivně pomáhat 
a překonávat omezení. Výstava bude 
probíhat v Křižíkových pavilonech. 
Souběžně s výstavou probíhá i 30. roč-
níkem mezinárodního zdravotnického 
veletrhu PRAGOMEDICA-PRAGOLA-
BORA-PRAGOFARMA-PRAGOOPTIK 
2008 v halách Průmyslového paláce. 
Komplex veletrhu a výstavy pořádá 
INCHEBA PRAHA spol. s r.o. Národní 
rada osob se zdravotním postižením ČR 
je oficiálním partnerem výstav a odbor-

Pozvánka na NON-HANDICAP 2008 ným garantem doprovodného programu. 
                                 

Jitka Molitorisová, zdroj stránky NRZP

matologickou komoru, či jinou profesní 
organizaci nebo pacientské sdružení.Dále 
je možné obrátit se na zřizovatele zdra-
votnického zařízení, například krajský 
úřad v případě krajských nemocnic nebo 
na Ministerstvo zdravotnictví v případě 
fakultních nemocnic.
Co mohu dělat, pokud jsem tyto možnos-
ti využil a nejsem spokojen s prošetřením 
svého případu?
Můžete se obrátit na veřejného ochránce 
práv – ombudsmana. V krajním případě, 
pokud máte pocit, že došlo k trestnému 
činu, například k zanedbání povinné 
péče, můžete podat trestní oznámení na 
policii nebo se obrátit přímo na soud. 
Takovému řešení by ale mělo předchá-

zet využití všech ostatních možností. 
V momentě podání trestního oznámení se 
totiž všechna ostatní šetření případu musí 
zastavit a případ vyšetřuje pouze policie.
Máte další dotazy?
Odpovědi na své další dotazy, prosím, 
hledejte u svého lékaře, pojišťovny nebo 
pacientských organizací. Dotazy a námě-
ty k pacientské příručce můžete psát na 
adresu CzechMed, Česká asociace doda-
vatelů zdravotnických prostředků, Sně-
movní 9, 180 00, Praha 1 nebo na e-mai-
lovou adresu forum@czechmed.cz     
          

   Jitka Molitorisová, 
čerpáno z Příručky pacienta CzechMed
Prostřednictvím adresy c-m-t@post.cz nebo 

Dotazy a odpovědi

adresy Blanky Klouzalové, můžete položit 
dotazy zdravotního a sociálně právního 
charakteru. Zveřejněné dotazy a odpo-
vědi v Bulletinu či na webu Společnosti 
nebudou obsahovat osobní údaje tazatele.
Dotaz: Je riziko osteomyelitidy (zánětu 
kosti) u CMT?
Odpověď: As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
CMT choroba a postižení kosti (osteomye-
litida) se vyskytuje pouze u ěkterých forem 
CMT choroby. Jedná se o hereditární sen-
zitivní neuropatie - HSN. V České republi-
ce jsou tyto formy potvrzeny u dvou nepří-
buzných rodin se 2 různými geny (SPTLC1 
a RAB7), které způsobuji kostní kompli-
kace a vedou k amputacím na dolních 
končetinách. Obecně jsou polyneuropa-
tie spojené s osteomyelitidou vzácné a v 
těžších stádiích choroby např. diabetická 
neuropatie. Velký význam hraje prevence 
- péče o nohy - pohodlná a vhodná obuv, 
vyvarovat se otlakům, léčba plísňových 
onemocnění nohou, opatrné střiháni neh-
tu. Dále je nutné nechodit naboso a pravi-
delně si každý večer prohlednout i s pomo-

ci zrcátka chodidla (zarudnuti, zaschla 
krev, praskla kůže atd.). Každodenní péče 
(mytí, promaštění, masáž chodidel) je nej-
lepší prevenci závazných nemoci nohou.
Dotaz: Můžou lidé s chorobou CMT 
podstupovat elektromásaže? Výsledkem 
je oživení a posílení ochablého svalstva 
- laický řečeno. Děkuji.
Odpověď: Prim. MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.
Na otázku, zda jsou vhodné elektromasáže 
u CMT není jednoznačná odpověď pokud 
přesně nevíme co tazatel rozumí pod 
pojmem elektromasáže. Pokud by se mělo 
jednat o takzvanou elektrostimulaci, kdy 
pomocí elektrických impulsů vyvoláváme 
kontrakce oslabených svalů, pak to u CMT 
vhodné není, protože tímto způsobem 
nelze dosáhnout u CMT zlepšení svalo-
vé síly ani ovlivnit funkci poškozených 
periferních nervů. U CMT proto preferu-
jeme metody léčebné tělesné výchovy. 
S pozdravem MUDr. Ondřej Horáček
Dotaz: Dobrý den, měl bych na Vás jednu 
otázku. U mojí sestry byla objevena cho-
roba CMT 1A. Nemám informace o tom 
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     Ve slunečném úterním odpoledni dne 
6.2.2008 se v reprezentativním sále Regi-
onálního Muzea v Chrudimi uskutečnilo 
slavnostní vyhlášení a udělení výročních 
cen „Mosty 2007“, vyhlašované Národní 
radou osob se zdravotním postižením 
ČR (NRZP ČR), letos již popáté. Vzhle-
dem k tomu, že i naše Společnost C-M-
T je součástí NRZP ČR, obdrželi jsme i 
my pozvání k účasti na této celostátní 
akci. Kromě předsedy společnosti Ing.
Josefa Zajíce se nás letos sešlo a cée-
mťáckou organizaci zastupovalo cel-
kem sedm členů (včetně jejich rodin-
ných příslušníků) převážně z Chrudimi 
a nedalekého Chlumce nad Cidlinou.
     Akce se konala pod záštitou manžel-
ky našeho pana prezidenta, paní Livie 
Klausové, NRZP ČR, hejtmana Par-
dubického kraje a Městského úřadu 
v Chrudimi, ale i řady dalších subjek-
tů, včetně vážených sponzorů, bez 
jejichž podpory by akce takového roz-
sahu byla jen obtížně uskutečnitelná. 
     Co je smyslem této celoroční akti-
vity, jejímž vyvrcholením je ceremoniál 
udělování a předávání cen?. Jedná se o 
ocenění určená institucím i jednotliv-
cům, kteří významným způsobem a nad 
rámec svých povinností přispěli ke zlep-
šení postavení zdravotně postižených 
lidí. Jak ve svém proslovu výstižně zdů-
raznil předseda NRZP ČR Václav Krása: 
„Nechceme oceňovat ty, kteří dávají 
milodary. Poděkování patří všem, kteří se 
snaží odvádět smysluplnou práci vedoucí 
k tomu, abychom žili jako normální lidé.“
     Ceny byly až dosud rozděleny do 
třech kategorií. Mohly je získat institu-
ce „veřejné správy“ a „nestátní subjek-
ty“. Udělována je rovněž zvláštní cena 
za mimořádnou aktivitu nebo čin, která 

v letošním pátém ročníku byla mimo-
řádně udělena třem subjektům. Příš-
tí rok by se měla udělovat také cena 
pro osobnost za celoživotní přínos.
V první kategorii institucí „veřej-
né správy“ získalo ocenění město 
Klatovy, které obnovilo historickou 
budovu Dominikánského kláštera a 
vybudovalo v ní Regionální centrum soci-
ální integrace a celoživotního vzdělávání. 
Ve druhé kategorii „nestátních subjektů“ 
komise vybrala občanské sdružení Trianon 
z Českého Těšína za přípravu a postup-
né zavádění systému pracovní integrace 
osob se zdravotním postižením v rámci 
Regionálních center pomoci a mobility. 
„Zvláštní cenu“ získala in memoriam 
paní Zdenka Hanáková, která většinu 
života věnovala práci pro lidi s tělesným 
postižením včetně prosazování jejich 
práv. Kromě ní toto ocenění komise udě-
lila také psychiatrovi profesoru Janu Pfeif-
ferovi, zakladateli organizace Fokus, kte-
rá se snaží poskytovat alternativu lidem 
s duševním onemocněním - cenu získal 
za celoživotní odbornou činnost v oblasti 
podpory integrace a zlepšení kvality živo-
ta osob se zdravotním postižením. Další, 
zvláštní cenu dostal Český svaz ledního 
hokeje, který vytvořil podmínky pro pří-
pravu národního reprezentačního týmu 
tělesně postižených hokejistů i pro jejich 
účast na Mistrovství Evropy 2007, kde 
čeští sportovci vybojovali druhé místo v 
takzvaném „sledge“ (hraje se na sáňkách, 
jež mají místo skluznic bruslové nože). 
                        
 František Hampl, s využitím 

regionálního tisku a webových stránek 
„Ligy za práva vozíčkářů“ 

Zúčastnili jsme se udělování cen „MOSTY - 2007“strukcích železničních vozidel. Zároveň 
dochází k postupnému odstraňování bari-
ér u nádražních budov, na nástupištích či 
sociálních zařízeních. Ve všech případech 
spolupracujeme s organizacemi zdravot-
ně postižených nebo s konzultanty pro 
bezbariérovou výstavbu. Bezbariérová 
řešení a nízkopodlažní vozidla nakonec 
neslouží jen vozíčkářům, ale také dalším 
osobám se sníženou schopností pohy-
bu, mezi které patří např. senioři, rodiče 
s malými dětmi a kočárky či zraněné oso-
by, např. se zlomeninami končetin. Bez-
bariérová řešení tak nevyužívá jen malá 

Zdravotnická dokumentace
Mám nárok na všechny informace týka-
jící se mého zdravotního stavu?Kdo další 
může tyto informace dostat?
Podle zákona máte právo na poskytnutí 
veškerých informací. O tom, kdo další 
smí být informován o vašem zdravotním 
stavu, rozhodujete vy. Pokud z nějaké-
ho důvodu nechcete informace o svém 
zdravotním stavu znát, požádejte lékaře, 
aby vám je nesděloval, či je naopak sdělil 
pouze členům vaší rodiny. V těchto situ-
acích je vhodné zanést písemně vyjád-
ření do zdravotnické dokumentace nebo 
sepsat plnou moc.
Mohu nahlédnout do své dokumentace?
Dokumentace je majetkem zdravotnické-
ho zařízení a to vám může, avšak nemusí 
povolit do ní nahlédnout. Ze zákona však 
máte právo na poskytnutí veškerých infor-
mací, které vaše zdravotní dokumentace 
obsahuje, můžete tedy požádat o její 
výpis, který vám musí být vydán.
Má můj zaměstnavatel právo na informa-
ce o mém zdravotním stavu?
Nemá. Má pouze právo na informaci, 
zda je či není jeho zaměstnanec schopen 
výkonu práce.

Nemocenská a vycházky
Pokud mám „paragraf“ na nemocné dítě, 
musím být doma 24 hodin denně?
Nemusíte. Nemusíte ani v případě dočas-
né pracovní neschopnosti  (podle ustano-
vení čl. 5 Úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod).
Jsem samoživitelka a vychovávám děti.Jak 
postupovat v případě, že mi lékař odmítl 
napsat při plné nemocenské vycházky?
Lékař v legitimaci práce neschopného a 
hlášení příslušné Okresní správě sociál-
ního zabezpečení vyznačuje den příští-
ho lékařského ošetření a rozsah a dobu 
vycházek práce neschopného občana. 
Rozhodnutí o rozsahu a době vycházek je 
ale na pacientovi. 
Když vše nefunguje, jak má…
Co mohu udělat, když mám pochyb-
nosti o průběhu své léčby či o „lidském 
přístupu“lékaře?
V první řadě probrat pochybnosti s ošet-
řujícím lékařem nebo se zmocněnou oso-
bou v daném zdravotnickém zařízení. Je 
možné navštívit revizního lékaře své zdra-
votní pojišťovny.Při podezření na odborné 
pochybení lékaře můžete podat stížnost 
na Českou lékařskou komoru, Českou sto-

Příručka pro pacienta – 4. část

skupina zdravotně postižených osob, ale 
značná část populace. 

 Jitka Molitorisová, převzato z internetu
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6.3.2008 jsme s díky přijali pozvání od 
Neurologické kliniky FN Motol, Nadace 
umění pro zdraví a L´association pour la 
musique et les arts Tcheques do pražské-
ho Rudolfina k poslechu benefičního  
klavírního koncertu pana profesora Rado-
slava Kvapila, který nám přednesl skvosty 

Koncert na podporu neurologie klavírní tvorby českých i evropských mis-
trů; Zdeňka Fibicha, Antonína Dvořáka, 
Bedřicha Smetany a Frederika Chopina. 
Děkujeme za nádherný umělecký  zážitek 
z celého koncertu. Naše poděkování pat-
ří též firmě Peugeot, která, většinu z nás, 
pozvaných členů Společnosti, dopravila 
svými vozy na tento koncert.

Jitka Molitorisová

Průvodce změnami sociálního systému od 1. ledna 2008

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA 
Přídavek na dítě  
Co se mění:
Přídavky budou vypláceny v pevné výši, která je odstupňovaná podle věku dítěte. 
Přídavek bude vyplácen ve třech částkách:
Věk nezaopatřeného dítěte Výše přídavku na dítě měsíčně  v Kč od 1.ledna 2008
do 6 let 500,- 
6 – 15 let 610,- 
15- 20 let 700,-
Nárok na přídavek na nezaopatřené dítě do 26 let mají rodiny s příjmem do 2,4násob-
ku životního minima rodiny.
Odstraněn je automatický valorizační mechanismus zvyšování dávky.

parkoviště je možné vstoupit přímo do 
budovy Rudolfina (koncertní část) nebo 
na náměstí, odkud je přístup do galerijní 
části budovy. 

Česká filharmonie Galerie Rudolfinum 
Rudolfinum Centrum současného umění 
Alšovo nábřeží 12 Alšovo nábřeží 12 

110 00 Praha 1 110 00 Praha 1 
Tel.: 227 059 227, Tel.: 227 059 205 
Fax: 227 059 327 

E-mail: vstupenky@cfmail.cz 
E-mail: info@cfmail.cz 
E-mail: galerie@rudolfinum.org
Poznámka: Publikace Jak dobýt hrad je 
již ke stažení ve formátu PDF na www.
npu.cz.
Tuto publikaci si rovněž můžete objed-
nat u pana Milana Janči, jednoho ze 
dvou  autorů publikace, na telefonu 
257 010 251 nebo na e- mailové adrese 
janco@up.npu.cz

            Jitka Molitorisová

České dráhy zřídily speciálně uprave-
né webové stránky pro cestující se zdra-
votním postižením  www.cd.cz/bezpre-
kazek.
Na stránkách jsou všechny důležité infor-
mace od souhrnu vlakových spojů, kte-
ré jsou vybaveny vozy a zařízením pro 
vozíčkáře, přes seznamy bezbariérových 
stanic a stanic se zdvižnou plošinou, pří-
mé telefonní kontakty na nádraží až po 
informace o tom, jak jsou vozy pro ces-
tující se zdravotním postižením vybaveny 
a kolik za cestu hendikepovaní zaplatí. 
České dráhy také zahajují školení zaměst-
nanců v železničních stanicích, kteří se 
učí vidět provoz očima cestujících se 
zdravotním postižením.  Stojí za zmínku, 
že první bezbariérovou vlakovou soupra-
vu nakoupily České dráhy v roce 1988. 
O 20 let později je situace přece jen již 
podstatně lepší. V tomto jízdním řádu 
vypravují České dráhy přes osm tisíc vla-
ků a z nich již zhruba desetina umožňuje 
bezproblémové cestování i vozíčkářům. 
Jen v Praze a okolí vyjíždí v pracovní dny 
přes 500 spojů vhodných pro vozíčkáře. 

Nové vlaky jsou již standardně vybaveny 
prostory pro vozíčkáře, včetně náležitě 
upraveného sociálního zařízení. Aktuál-
ně mají České dráhy 193 vozů nebo sou-
prav, které svezou pohodlně vozíčkáře v 
oddílu pro cestující a do kterých vozíč-
káři bez komplikací nastoupí. Do konce 
roku jich bude již více než 220. České 
dráhy pamatují na cestující se zdravot-
ním postižením také slevami na jízdném. 
Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mohou v 
rámci republiky využívat speciální jízd-
né, které je zhruba na třetinové úrovni 
oproti zákaznickému jízdnému. Dále si 
mohou pořídit speciální In-kartu 1/4 se 
slevou 25 % z jízdného ZTP a ZTP/P, kte-
rá stojí 600 korun na tři roky. Kromě toho 
průvodce držitele průkazu ZTP/P cestuje 
zcela zdarma. A bez problémů mohou 
zdarma cestovat ve vlacích Českých drah 
také asistenční psi.  S případným dota-
zem se můžete obrátit na informační lin-
ku 840 112 113.

                                                       
 Michal Šimůnek, 
Jitka Molitorisová

České dráhy zlepšují služby cestujícím se zdravotním postižením?

S Českými drahami bez překážek
České dráhy se snaží pro zdravotně 
postižené vytvořit takové podmínky, aby 

pro ně bylo cestování po kolejích stejně 
snadné jako pro ostatní cestující. Tento 
záměr sledujeme při nákupu či rekon-
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Komentář: :
Proti minulému stavu, kdy na přídavky na děti dosáhly rodiny s příjmem až 4násobku 
životního minima, dojde ke zúžení okruhu příjemců této dávky zhruba o třetinu. To 
je vyváženo výrazným zvýšením daňových slev na děti a na vyživované manželé. Je 
to zároveň částečně opatření proti zneužívání sociálního systému, kdy se oba rodi-
če snaží žít pouze ze sociálních dávek a nejsou dostatečně motivováni hledat práci. 

Sociální příplatek
Co se mění:
Nárok na sociální příplatek bude mít rodič, který se stará alespoň o jedno nezaopatřené 
dítě, pokud rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje 2,0 násobek životního minima rodiny.
Úplná rodina(oba rodiče) Životní Hranice čistého příjmu
s počtem nezaopatřených děti  minimum v Kč měsíčně
                     rodiny  
jedno do 6 let    7 080,- 14 160,-
dvě 5,8 let   9 040,- 18 080,-
tři 5,8,12 le 11 000,- 22 000,-
čtyři 5,8,12,16 let 13 250,- 26 500,-
Komentář:
Snížením hranice příjmů rodiny ze 2,2 násobku životního minima dojde ke 
zúžení okruhu rodin, které na dávku mají  nárok, a zároveň ke snížení výše dáv-
ky. Změna bude nízko-příjmovým skupinám kompenzován nižšími daněmi. 

Pohřebné 
Co se mění: 
Pohřebné bude náležet jednorázově osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému 
dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. To za podmínky, že 
zemřelá osoba měla ke dni úmrtí pobyt na území České republiky. 
Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou ve výši 5 000 Kč. 
Komentář: 
Zužuje se okruh příjemců této dávky. Pohřebné zůstává pro ty  případy, kdy nákla-
dy na pohřeb významně jednorázově zatíží rozpočty rodin pečujících  o neza-
opatřené děti. V řadě evropských zemí se podobná dávka vůbec nevyplácí. 

POMOC V HMOTNÉ NOUZI 
Příspěvek na živobytí
Co se mění:
Zpřísňují se podmínky pro osoby, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi , 
jsou dlouhodobě nezaměstnané a neprojevují aktivitu k získání příjmu vlastní práci. 
Pokud nepracují 12 měsíců a déle, bude se nadále při stanovení výše dávky vycházet 
pouze z částky  existenčního minima (2 020 Kč) 
Zároveň je přihlédnuto ke ztíženému postavení některých spoluobčanů na trhu práce, 
a proto se úprava nevztahuje na osoby starší 55 let, osoby částečně invalidní a rodiče 
pečující o dítě mladší 12 let.

městské radnice se ve spolupráci s Galerií 
hlavního města Prahy konají pravidelné 
výstavy moderního umění a umělecké 
fotografie. 
 V budově Staroměstské radnice je 
výtah. Výtahem se vozíčkář dostane také 
do Obřadní síně. Prohlídka reprezen-
tačních síní Staroměstské radnice je pro 
vozíčkáře možná jen omezeně. Radnice 
je souborem několika domů, úrovně pod-
lah jednotlivých místností jsou rozdílné 
a přechody mezi nimi jsou řešeny právě 
pomocí schodišť a schodů. Část reprezen-
tačních místností je pro vozíčkáře dostup-
ná, vyjede výtahem do prvního patra, zde 
zakoupí vstupenku a pokračuje (s asis-
tencí průvodce) prohlídkou bezbariérově 
dostupných síní 2. patra. 
   Bezbariérový vstup je paradoxně na nej-
vyšší místo Staroměstské radnice, na věž. 
Vozíčkář se vyveze výtahem do 3. patra 
budovy a pomocí šikmé zdvíhací plošiny 

přejede k výtahu, který je umístěn již pří-
mo ve Staroměstské radniční věži. S ním 
se dostává k ochozu. Pokud je vozíčkář na 
užším vozíku, může vjet přímo na ochoz. 
V létě se doporučuje návštěva v časných 
ranních hodinách, kdy je menší turistický 
ruch. Nedostupnými pro vozíčkáře jsou 
sklepní prostory s románskou stavbou. 
   Bezbariérová toaleta je ve třetím pat-
ře Staroměstské radnice, kam se vozíč-
kář dostane výtahem. Klíč od toalet má 
pokladní, prodávající vstupenky do věže. 
V pokladně jsou dvě osoby. 
   Parkování je možné na vyhrazených 
stáních na Mariánském náměstí a v okol-
ních ulicích. 

Staroměstská radnice
Staroměstské nám. 1/3
110 00 Praha 1 - Staré Město
Tel.: 724 508 584
www.pis.cz

Rudolfinum
Praha 1 – Staré Město, (NKP, UNESCO)
Vlastník / správce: Česká republika / Čes-
ká filharmonie a Galerie Rudolfinum 
   Galerijní část Rudolfina je, až na velký 
výstavní sál, zcela bezbariérová. 
Bezbariérovost je zajištěna pomocí výta-
hu. Při jízdě výtahem je potřebná spolu-
práce s ostrahou, která má klíče. Jediným 
bariérovým prostorem galerijní části je 
velký výstavní sál. Bariérou je 8 schodů 
vysokých 15 cm z každé strany sálu. Nad 
schody je podesta 110 x 170 cm. 
   Galerie Rudolfinum se zaměřuje na 
současnou tvorbu a klasickou modernu 
20. století. V galerijní části budovy je 
také koncertní sál (Sukova síň), bezbarié-
rově dostupný. Pro vozíčkáře jsou v něm 
vyhrazena 2 místa. 
    Koncertní část Rudolfina je zcela bez-
bariérová. Je zajištěna pomocí výtahu, 

propojujícího zároveň budovu s pod-
zemním parkovištěm na náměstí Jana 
Palacha. Ve Dvořákově síni jsou vyhra-
zena 4 místa. 
    Česká filharmonie připravuje výchov-
né koncerty pro školní mládež, na nichž 
se žáci a studenti seznamují s vážnou 
hudbou, prací dirigenta a orchestru. 
    V budově Rudolfina jsou bezbariérové 
toalety. V galerijní části je toaleta zamče-
ná, klíče má ostraha. Spínač světla je na 
pravé straně od vstupu za měděným kry-
tem. U koncertního sálu je rovněž bezba-
riérová toaleta, k dispozici je v průběhu 
konání koncertů. 
 Tři parkovací místa se nachází na 
náměstí Jana Palacha u stanoviště TAXI 
(150 m od budovy). V podzemním parko-
višti jsou na každém podlaží vyhrazena 
místa pro vozíčkáře. Výtahem z tohoto 
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V návaznosti na uvedenou změnu se bez náhrady ruší ustanovení, podle kterého se po 
12 měsících nezaměstnanosti dávky pomoci v hmotné nouzi naopak zvyšuje o 600 Kč.
Komentář: :
Možnost zvýšení dávky pomoci  v hmotné nouzi po 12 měsících měla nemotivující 
charakter a naopak uchazeče  o zaměstnání spíše vedla tomu, aby bez práce setrvali 
déle. Zároveň byla diskriminační vůči těm starým nebo invalidním občanům, kteří byli 
také dlouhodobě v hmotné nouzi, ale dávky jim nešlo zvýšit, neboť nemohli být vedeni 
v evidenci o zaměstnání. Od těchto opatření se očekává větší motivace lidí k získávání 
příjmu a zabezpečení svých potřeb vlastní prací.
  
Otázky: 
Co je to životní a existenční minimum ? 
Životní minimum je minimální společenský uznávána hranice peněžních příjmů 
k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Je součtem všech částek 
životního minima jednotlivých členů domácnosti.
Existenční minimum je minimální hranice peněžních příjmů, která se považuje za 
nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umož-
nění přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřených dětí, u poživatelé 
starobního důchodu, u osob plně invalidní  a u osob starší 65 let.
Informace o žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi se podávají na sociálních odbo-
rech pověřených obecních ( městských ) úřadů podle místa trvalého pobytu občanů, 
které je součastně i vyplácejí.

Jaké jsou částky životního a existenčního minima od 1. ledna 2008?
  
Životní minimum v Kč měsíčně 
pro jednotlivce                                                          3 126,-
pro první dospělou osobu v domácnosti                         2 880,-
pro druhou osobu a další osobu v domácnosti              2 600,-
pro nezaopatřené dítě ve věku 
- do 6 let                                                                  1 600,-
- 6 až 15 let                                                             1 960,-
- 15 až 26 let ( nezaopatřené )                                      2 250,-

Příklady životního minima různých typů domácnosti v Kč za měsíc 
Jednotlivec           3 126
2 dospělí 2 880 + 2 600 = 5 480
1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let 2 880 + 1 600 = 4 480
2 dospělí,  1 dítě ve věku 5 let 2 880 + 2 600 + 1 600 = 7 880
2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let     2 880 + 2 600 + 1 960 + 2 250 = 9 690
2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let  2 880 + 2 600+ 1 600+1 960 +2 250= 11 290

je průvodce určen, navštívit buď samostat-
ně, nebo s pomocí rodinných příslušníků, 
asistence, přátel a známých. Jednotlivé 
památky jsou rozčleněny dle krajů České 
republiky. Během roku 2007 byla většina 
z popsaných památek autory osobně nav-
štívena, „prochozena“ a zhodnocena. Pri-
márně byla sledována dostupnost pamá-
tek ve správě Národního památkového 
ústavu a národních kulturních památek, 
za které má ústřední pracoviště Národní-
ho památkového ústavu odbornou odpo-
vědnost. V rámci hodnocení přístupnosti 
jednotlivých památkových objektů pro 
vozíčkáře byla téměř výhradně sledována 
přístupnost běžného mechanického vozí-
ku, se kterým se manipuluje zcela jinak, 
než s elektrickým. Rozhodujícím kritériem 
pro zařazení památky do průvodce byla 
přítomnost bezbariérové toalety uprave-
né pro vozíčkáře. Přístupnost toalety je 
totiž rozhodující pro výběr navštíveného 
místa. Je to zdánlivá banalita, ale vozíčkář 
radši oželí prohlídku expozice nacházejí-
cí se v prvním patře, než možnost dostat 
se na WC. Do průvodce byly zařazeny i 
méně dostupné památky, na kterých je 
instalována bezbariérová toaleta uprave-
ná pro vozíčkáře. I když jsou návštěvnic-
ké okruhy těchto památek pro vozíčkáře 
bez asistence a někdy i s asistencí hůř 
dostupné, či přímo nedostupné, v areálu 
památky se na bezbariérově přístupných 
nádvořích během letní sezóny konají nej-
různější kulturní akce, kterých se vozíčkář 
může spolu s dalšími návštěvníky aktivně 
účastnit (hrady Křivoklát, Zvíkov). Prů-

vodce je koncipován jako popis památky 
z pohledu vozíčkáře. Hned v první větě 
se uvádí, zda je památka bezbariérová, 
částečně bezbariérová, nebo zda je zcela 
„bariérová“ a pro vozíčkáře těžce přístup-
ná, nebo zcela nepřístupná. Následně je 
popisována trasa, po které se vozíčkář v 
případě návštěvy interiérů dané památky 
pohybuje. Uváděny jsou zcela bezbarié-
rové části prohlídkové trasy. Upozorněno 
je na překážky na prohlídkové trase, které 
je možné s pomocí asistence přátel pře-
konat, nebo, se souhlasem správy navští-
vené památky a za spolupráce průvodců, 
obejít. Zároveň jsou zde vyjmenovaná 
pro vozíčkáře zcela nepřístupné místa. 
Všechny v průvodci uváděné památky 
jsou dostupné autem. Na většině parko-
višť zřízených v jejich bezprostřední blíz-
kosti, na které průvodce upozorňuje, jsou 
také vyhrazena stání pro parkování vozů 
osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Průvodce přináší také adresu, 
telefonní číslo a e-mailovou adresu kaž-
dé z uváděných památek. Text průvodce 
„Jak dobýt hrad…“ bude v průběhu ledna 
2008 umístěn na internetových stránkách 
Národního památkového ústavu a tím dán 
k dispozici všem, kterým plně vyhovuje 
čtení elektronických textů a možnost si 
případně operativně vytisknout jednotli-
vé zvolené stránky. Tištěnou verzi knihy 
si lze zdarma objednat na adrese ústavu.

Bližší podrobnosti na www.npu.cz.
Michal Šimůnek, převzato z internetu

Staroměstská radnice 
Praha 1 – Staré Město (NKP, UNESCO)
Vlastník / správce: Hlavní město Praha / 
Pražská informační služba 
Staroměstská radnice je částečně bezbari-

érová památka. Vozíčkář zazvoní u brány, 
umístěné vlevo od orloje. Ostraha budovy 
instaluje mobilní dřevěnou rampu. Další 
pohyb v přízemí Staroměstské radnice je 
již bezbariérový. V Křížové chodbě Staro-

Ukázka z publikace Jak dobýt hrad
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Příspěvek na péči
Co se mění:
Zastavuje se výplata příspěvku na péči v takových případech, kdy  příspěvek nemůže 
plnit svůj účel – tedy po dobu hospitalizace nebo v zařízení určeného pro výkon 
trestu či nařízené ústavní léčky.
Zpřísňuje se kontrola využívání příspěvku na péči. V případě neuvedení způsobu 
využití této dávky je její výplata po předchozím písemném upozorněním zastavená 
do doby, než její příjemce uvede odpovídající způsob jejího využití. Jsou tak řešeny 
situace, kdy existuje pochybnost o jejím správném využití.
Je rozšířen okruh osob, na které přechází nárok na nevyplacené částky příspěv-
ku na péči v případě úmrtí oprávněné osoby, o osoby blízké, které sice v době 
smrti nežily s příjemcem dávky v domácnost, avšak o tuto osobu pečovaly.
Odkládá se účinnost navrhovaného postupu decentralizace poskytování dotací na 
úroveň krajů na 1.července 2009. Do té  doby bude zachován současný stav, kdy o 
dotacích pro jednotlivé – poskytovatele sociálních služeb rozhoduje ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí. Avšak s tím, že na finanční kontrole využití poskytnutých dotací 
se budou podílet i krajské úřady.
Změny se týkají i odborného způsobilosti pracovníků v sociálních službách a sociál-
ních pracovníků, a to v oblasti zmírnění podmínek pro splnění odborné způsobilosti.
Komentář :
Příspěvek na péči je poskytován přímo osobám, které pomoc potřebují. Člověk může 
z příspěvku hradit profesionální sociální službu nebo jej požít k pokrytí nezbytných 
nákladů při zajištění péče v rodině. Dávka je poskytována ve čtyřech stupních podle péče, 
kterou člověk potřebuje. Míru potřeb posuzuje sociální pracovník a posudkový lékař.
Výše dávky měsíčně činí:
I. stupeň           2 000 Kč ( pro nezletilé 3 000 Kč )
II.stupeň          4 000 Kč ( pro nezletilé 5 000 Kč)
III. stupeň       8 000 Kč ( pro nezletilé 9 000 Kč)
IV. stupeň      11.000 Kč 
Zákon, který byl připravený v minulém volebním období a platí od 1.ledna 2007, 
je sice krokem správným směrem, ovšem vykazuje četné nedostatky. Především je 
mnohém nákladnější, než se očekávalo. Příspěvek na péčí v současnosti dostává 230 
tisíc osob. Za rok 2007 bylo vyplaceno cca 15 mld. Kč  ( minulá vláda předpokládala 
8,9 Kč ). Zákon je velmi komplikován a při uvádění do praxe se ukázal částečně jako 
neefektivní a nehospodárný. Především se to projevilo při vyplácení příspěvku na 
péči a poskytování dotací určených na zajištění provozu sociálních služeb. Zároveň 
kvůli mnohem vyššímu počtu žádosti, než se předpokládalo, je posudkoví  lékaři nes-
tíhají vyřizovat v předepsaných lhůtách. Příspěvek na péči je někdy čerpán neodů-
vodněně, protože zákon nezohledňuje situaci, kde je příjemci dávky potřebná péče 
zajišťována jiným způsobem, než je poskytování sociálních služeb ( např. v případě 
pobytu v nemocničním zařízením či jiném zařízení ). Dochází tak ke zdvojeném 
financování takové péče.

kteří většinou už nové pacienty neberou.
Poznámka: Členové Společnosti, kteří 
nemáte možnost nahlédnout do webo-
vých stránek seznamu zubních lékařů, 
můžete mně zavolat (tel. 595055287, 

mob.724330798), pomohu vám vyhledat  
zubního lékaře i s upřesněním bezbariéro-
vého přístupu do zubní ordinace.
                                                             
                           Blanka Klouzalová

….. existuje bezplatná krizová linka pro 
zdravotně postižené?
800 246 642 toto je telefonní číslo bez-
platné krizové linky pro zdravotně 
postižené děti, mladistvé a jejich nejbližší, 
kterou provozuje od listopadu minulého 
roku sdružení Prosaz. Linka zprostředko-
vává klientům komplexní péči; umožňuje 
odborně a aktuálně konzultovat problémy 
souvisejícími s postižením, s kompenzač-
ními pomůckami, pomáhá řešit náhlé kri-
zové situace a nabízí poradenskou pomoc 
v životních situacích, které klienti přechod-
ně nemají možnost řešit vlastními silami.
Na lince působí odborně vyškolení kon-
zultanti, kteří spolupracují s externími 
odborníky (psycholog, speciální pedagog, 
právník, lékař a terénní sociální pracovník).
Linka je k dispozici 24 hod. denně. 
Služba zahrnuje :
1) telefonickou krizovou pomoc - linka 
telefonické krizové pomoci - TKP spočívá 
v jednorázovém nebo opakovaném telefo-
nickém kontaktu klienta s odborně vyško-

leným konzultantem - působnost v rámci 
celé ČR,
2) odbornou konzultaci - poradenství a 
pomoc při obstarávání sociální, právní, 
pedagogické, zdravotní a psychologické 
pomoci - konzultace v oblasti vzdělávání, 
případně pracovního uplatnění pro celou ČR,
3) pomoc při uplatňování práv, opráv-
něných zájmů, při obstarávání osobních 
záležitostí - pomoc při vyřizování běž-
ných záležitostí, pomoc při komunikaci aj. 
( zejména pražští klienti),
4) navazující služby - možnost využívání 
dalších aktivit sdružení - asistenční služba, 
rehabilitační a rekondiční pobyty, dětské 
tábory, kulturní a společenské akce, spor-
tovní aktivity vhodné i pro velmi těžce 
postižené jedince - pro celou ČR.

Bližší informace o lince telefonické 
krizové pomoci a poradenství 

na tel. 775 577 519 
- Hana Černohousová, 

případně e-mail: linka@prosaz.cz 

..... můžete navštěvovat kurzy vizuální 
komunikace?
 I lidem s handicapem  nabízí bezbariérová 
škola nových technologií a grafické výuky 
Ateliér ALF v Praze na Žižkově  rekvalifi-
kační, tématické i motivační kurzy, které 
jsou díky podpoře Evropského sociálního 
fondu (ESF) zdarma?  

Více informací najdete na: alf@artlangua-
ge.org  nebo telefonu 774 859 777. Adresa 
Ateliéru ALF je Bořivojova 90, Praha 3.

                                                              
 Blanka Klouzalová, zdroj Helpnet 

….. vyšla publikace Bezbariérové památky ?
Národní památkový ústav vydal v minu-
lých dnech publikaci „Jak dobýt hrad. 
Památky takřka bez bariér“. Milovníkům 
památek, kterým dal osud do vínku ome-
zenou schopnost pohybu a orientace, se 
tak dostává do rukou průvodce informu-
jící je o památkách, hradech, hradních 
zříceninách, zámcích, klášterech, koste-
lech, skanzenech, zahradách, židovských 
památkách a archeologických nalezištích, 
které jsou pro ně zcela, nebo alespoň 
částečně přístupné. V průvodci uváděné 
památky mohou vozíčkáři, jimž především 
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Využívání příspěvku na  péči někdy neodpovídá účelu, pro nějž je poskytován, a míjí 
se tak účinkem. Část příjemců odmítá uvést způsob jeho využití, protože jej vnímají 
jako dávku „ odškodňovací“. Významná část spoluobčanů bere tento příspěvek na péči 
spíše jako vítané přilepšení čistých příjmů rodin, případně své vlastní, než jako částku, 
která je určena na nákup sociálních služeb. Za chybu považujeme i to, že ze systému 
vypadly některé nemocné děti, například s metabolickými chorobami, leukemii apod.
Pokud by nedošlo ke změnám, mohl by tento vývoj v dohledné době přinést mimořád-
né finanční komplikace. Schválené změny sociálních systému přinášejí první kroky ke 
zlepšení současného stavu. Hlavními principy jsou přesnější vymezení práv a povin-
nosti okruhu příjemců při využívání příspěvku na péči a efektivnější pojetí financování 
sociálních služeb prostřednictvím dotací z veřejných rozpočtů.
Tato opatření nemají negativní dopad na příjemce příspěvku na péči ani na poskyto-
vatelé sociálních služeb. Jde především o hospodárnější nakládání s veřejnými pro-
středky. Přesto vývoj ukazuje, že budou nezbytné další změny o sociálních službách.  

POJISTNÉ SYSTÉMY 
Nemocenské pojištění
Co se mění:
Účinnost nového zákona o nemocenském pojištění je odložen o další rok, tj. na 1.1. 
2009.
Pro rok 2008 nebudou zvýšeny redukční hranice, nadále budou platit redukční hrani-
ce ve výši 550,-Kč a 790,-Kč.
Pro výši nemocenského a podpory při ošetřování člena rodiny se i od 15. kalendářního 
dne do 1. redukční hranice započítává 90 % denního vyměřovacího základu.
Za první 3 kalendářní dny pracovní neschopnost se neposkytuje nemocenské ( plat, 
služební příjem ).
Výše nemocenské činí  (v procentech z denního vyměřovacího základu):
- 60 % pro 4. až 30. kalendářní den pracovní neschopnosti,
- 66 % pro 31. až 60. kalendářní den pracovní neschopnosti.
- 72 % od 61. kalendářního dne pracovní neschopnosti.
Výše podpory při ošetřování člena rodiny činí 60 %

                        Nemocenské podle výše mzdy od 1. ledna 2008
        Výše mzdy              Výše dávek (v Kč ) za pracovní neschopnost v délce 
        měsíčně v Kč 14 dnů   30 dnů  180 dnů
        10 000  1 958 4 806 36 366
        14 000  2 739 6 723 50 823
        18 000  3 443 8 451 63 891
        22 000   3 960 9 720  73 440
        26 000  4 224 10 368 78 348
        40 000   4 224 10 368 78 348
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.....vláda zvýšila příspěvek na bydlení?
Lidé s nízkými příjmy, kteří mohou náro-
kovat příspěvek na bydlení, si od letošního 
ledna polepší. Vláda totiž schválila návrh 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, 
který příspěvek na bydlení zvyšuje o 15 až 
25 procent v závislosti na místě bydliště a 
počtu členů domácnosti. „S tím, jak rostou 
náklady na bydlení a energie, se přiměře-
ně tomuto nárůstu zvyšují i příspěvky na 
bydlení. Nárůst bude o patnáct až pěta-
dvacet procent podle lokality, protože v 
městech a obcích jsou rozdílné nárůsty 
nájmů,“ potvrzuje mluvčí ministerstva Jiří 
Sezemský. Nárok na příspěvek mají oso-

by a rodiny, kterým nestačí třicet procent 
příjmu na pokrytí nákladů na bydlení. Pro 
hlavní město je pak tato hranice posunu-
ta na třicet pět procent. Je ale nutné, aby 
takový díl z příjmu byl nižší než zákonem 
upravené náklady. Dávka se může nároko-
vat na bydlení v obecních, družstevních i 
v nájemních bytech. A týká se i bydlení ve 
vlastním domě. V příspěvku se zohledňuje 
výše samotného nájmu a dále náklady na 
topení, elektřinu, plyn a vodu.

Michal Šimůnek, Jitka Molitorisová,
zdroj www.mpsv.cz

…..v Praze pokračuje registrace osob 
se zdravotním postižením do databáze 
Integrovaného záchranného systému?
Díky databázi Integrovaného záchranné-
ho systému, která vzniká v Praze v rámci 
projektu Národní rady osob se zdravotním 
postižením, se záchranáři při nutnosti 
zásahu dozvědí, že v místě bydlí člověk 
se zdravotním postižením nebo senior a 
jak se s ním musí nakládat při manipula-
ci a přesunech, při evakuaci z bytu a při 
následné péči po evakuaci. Bezplatnou 
registraci provádějí vyškolení registrátoři. 
Máte zdravotní postižení, nebo jste v seni-
orském věku? Potřebujete v běžném životě 
pomoc druhé osoby? Bydlíte v Praze? Jest-
liže jste odpověděli ANO, je tato nabíd-
ka určena právě vám. Myslíte si, že byste 
měli vědět více o tom, co dělat při povod-
ních, při úniku plynu, při teroristickém 
útoku nebo při požáru? Chtěli byste, aby 
ti, kdo vás budou zachraňovat, věděli, že 
tam jste, a věnovali se vám tak, jak potře-
bujete zrovna vy? Přejete si, aby počítali 
například s tím, že máte potíže s chůzí? Že 

máte takové zdravotní obtíže, že potřebu-
jete při evakuaci pomoc? Bezplatnou služ-
bu registrace pro vás přichystala Národní 
rada osob se zdravotním postižením ČR. 
Díky ní se záchranáři při nutnosti zásahu 
dozvědí, že v místě bydlí člověk se zdra-
votním postižením nebo senior. Vy, Praža-
né, máte tuto příležitost jako první na svě-
tě, doufáme však, že se časem tato služba 
rozšíří. Do naší databáze vás na vaše přá-
ní zařadí vyškolení registrační pracovníci 
- registrátoři. Rozumějí vašim obtížím, 
protože buďto sami mají takové zdravot-
ní postižení jako vy, nebo k vám mají 
úzké (profesní) vazby.Registrátorem pro 
osoby s tělesným postižením je člen naší 
Společnosti Miroslav Diviš. Jste-li z Pra-
hy a  máte-li zájem o tuto službu, pana 
Diviše zastihnete v úterý mezi 10 – 15 
hod na telefonních číslech 235 300 053, 
728 006 544. Další informace obdržíte u 
pana Diviše nebo najdete na www.nrzp.cz.

Jitka Molitorisová   

…..Česká stomatologická komora zveřej-
nila na svých vebových stánkách www.
dent.cz seznam zubních lékařů, kteří při-
jímají nové pacienty? 

Díky tomuto seznamu, obsahujícímu 
několik stovek zubařů, pacienti ušetří 
hlavně čas, protože už nebudou muset 
obvolávat nebo obcházet zubní lékaře, 
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                    Podíl nemocenského k čisté mzdě za 180 dnů od 1. ledna  
                   Výše mzdy v Kč  Nemocenské Podíl 
         hrubá  čistá v Kč nemocenské 
       měsíčně   za 180 dnů za 180 dnů čistá mzda 
          10 000   51 781 36 366 70,2% 
          14 000  67 966 50 823 74,8%
          18 000   83 885 63 891 76,2%
          22 000   99 804 73 440 73,6%
          26 000  115 723  78 348 67,7%
          40 000  171 439 78 348 45,7%

Komentář:
Denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského se vypočítává jako průměr hru-
bých příjmů za rok před vznikem pracovní neschopnosti. Částka je však limitována. 
Od 4. do 30. dne nemoci lze  dostat maximálně 384 Kč za kalendářní den, od 31. 
do 60. dne 422 Kč a od 61.dne 461 Kč. Výši nemocenských dávek si můžete zjistit 
pomoci kalkulačky  na internetových stránkách Ministerstva  práce a sociálních věcí 
ČR www.mpsv.cz
Systém nemocenského pojištění vyžaduje reformu. Míra nemocnosti je u nás výrazně 
vyšší než v členských zemích EU, především než např. v Polsku, Maďarsku nebo Slo-
vensku. Není žádný legitimní důvod, aby u nás byla vyšší míra nemocnosti než v těch-
to zemích, když podle všech mezinárodních objektivních srovnávacích  studií je zdra-
votní stav našeho obyvatelstva lepší. Pracovní neschopnost je v České republice stále 
vysoká, aniž jsou pro to objektivní důvody.  Cílem je oddělit skutečné nemoci od spe-
kulativního či fiktivního „ hodění se marod“, které je v naší zemi poměrně rozšířené.
Karenční lhůta, tedy nevyplácení nemocenské v prvních dnech nemoci, je  stan-
dardním evropským řešením. Existuje ve 12 z 15 původních členských zemí 
Evropské unie, nejčastěji v délce 3 dnů. Karenční lhůtu mají i tak silně soci-
ální státy, jako jsou skandinávští členové EU – Finsko dokonce v délce 9 dnů.
Nepotvrzuje se, že by měla negativní dopad na zdravotní stav jejich obyvatel. Nemoc-
nost je zde nižší, na druhou stranu je lepší průměrný zdravotní stav obyvatel.
Již v současné době je za první tři dny snížena procentní sazba nemocenské
 ( vládou Vladimíra Špidly na 25% ). Po tomto snížení došlo k poklesu průměrné 
pracovní neschopnosti ze 6,8 % na 5,9 %. Proto je od zrušení poskytování dávky za 
první tři dny pracovní neschopnosti očekáváno další  snížení pracovní neschopnosti, 
protože se ukazuje, že takové opatření snižuje spekulativní či fiktivní nemocnost.
Nová opatření  pamatují na skutečně sociální případy, tzn. dlouhodobě nemocní.
Tam  se procentní sazba pro stanovení výše nemocenského zvyšuje až na 72% redu-
kovaného denního vyměřovacího základu.
Reforma systému nemocenského pojištění povede k větší hospodárnosti a k větší odpo-
vědnosti zaměstnancům a zaměstnavatelů za vývoj pracovní neschopnosti a ke snížení 
zneužívání systému nemocenského pojištění.  
Poznámka:  
Příručka Průvodce změnami sociálního systému od 1. ledna 2008 byla v prů-
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Ústavní péčí ve zdravotnickém zařízení 
se podle § 23 zákona č. 48/1997 Sb., o 
veřejném zdravotním pojištění a o změně 
a doplnění některých souvisejících záko-
nů, rozumí péče v nemocnicích a odbor-
ných léčebných ústavech. Odbornými 
léčebnými ústavy jsou podle § 36 záko-
na č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, 
také lázeňské léčebny. Lázeňská péče 
se poskytuje za podmínek stanovených 
v § 33 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění buď jako komplexní lázeňská 
péče, která je plně hrazena ze zdravot-
ního pojištění, nebo jako příspěvková 
lázeňská péče, u které je ze zdravotního 
pojištění hrazeno jen vyšetření a léčení. 
Za lázeňskou péči nelze považovat pobyt 
oprávněné osoby v lázeňské léčebně, který 
si plně hradí sama. Při splnění podmínek 

stanovených v § 14a odst. 1 lze výplatu 
příspěvku na péči zastavit pouze tehdy, 
je-li oprávněná osoba přijata ke kom-
plexní nebo příspěvkové lázeňské péči. 
Obecní úřad obce s rozšířenou působnos-
tí by si měl tuto skutečnost ověřit, např. 
vyžádáním potvrzení od oprávněné osoby.                                                                                              
Důležité: Podmínkou pro zastavení výpla-
ty příspěvku na péči je, že pobyt v někte-
rém ze zařízení uvedených v § 14a odst. 1 
trval celý kalendářní měsíc. Tuto podmín-
ku nelze považovat za splněnou, pokud 
k nástupu do zařízení došlo první den v 
kalendářním měsíci nebo pobyt byl ukon-
čen poslední den v kalendářním měsíci.                          
                                                    
Michal Šimůnek, Jitka Molitorisová, čerpáno 

z vyjádření ředitele odboru sociálních 
služeb MPSV Mgr. Martina Žárského.

…..jedna ze změn, kterou přinesla novela 
zákona o zaměstnanosti, se týká úpravy 
příspěvku na podporu zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením? 
  V § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti,  se nově stanoví poskytovat 
příspěvek na podporu zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením ve výši skuteč-
ně vynaložených mzdových nákladů na 
zaměstnance, který je osobou se zdravot-
ním postižením, včetně pojistného na soci-
ální zabezpečení a příspěvku na státní poli-
tiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění, které zaměstnavatel 
za sebe odvedl z vyměřovacího základu 
tohoto zaměstnance.  Pro zamezení zne-
užívání tohoto příspěvku se stanoví jeho 
maximální výši rozdílně pro osoby s těžším 
zdravotním postižením  9 000 Kč (podle 
předchozí právní úpravy činila měsíční 
výše příspěvku 0,66 násobku průměrné 

Příspěvek na péči versus lázeňská péče

mzdy, tj. částku 12 959,10 Kč) a pro ostat-
ní osoby se zdravotním postižením částku 
6 500 Kč (podle předchozí právní úpravy 
činila měsíční výše příspěvku 0,33 násob-
ku průměrné mzdy, tj. částku 6 479,55 Kč).  
Novela zákona o zaměstnanosti nabyla 
účinnosti dnem 1. ledna 2008. Příspěvek 
na podporu zaměstnávání osob se zdra-
votním postižením se poskytuje čtvrtletně 
zpětně, tj. za 4. čtvrtletí roku 2007 se bude 
poskytovat již za účinnosti nové právní 
úpravy. V přechodném  ustanovení se pro-
to jednoznačně stanoví, že poskytování 
příspěvku na podporu zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením za čtvrté kalen-
dářní čtvrtletí roku 2007 bude řídit dosa-
vadní právní úpravou, tj. právními předpisy 
účinnými ke dni 31. 12. 2007.

Bohuslava Sokolová, Jitka Molitorisová, 
zdroj Verlag Dashöfer

Víte, že……
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běhu prosince vkládána do celostátních deníků a nyní je k dispozici na kon-
taktních místech státní sociální podpory úřadů práce, v Praze pak na úřa-
dech městských částí a na sociálních odborech pověřených obecních úřadů.
Na těchto pracovištích jsou pro klienty připraveny i vysvětlující letáky.

                                           Michal Šimůnek, zdroj  MPSV

K souběhu rodičovského příspěvku a 
příspěvku na péči dochází v případech, 
kdy rodič nezletilého dítěte požádá 
o příspěvek na péči, a ten je mu roz-
hodnutím přiznán, a současně pobírá 
rodičovský příspěvek. Pokud je dítěti 
přiznán příspěvek na péči obecním 
úřadem ve stupni I-IV, a rodič pobírá 
rodičovský příspěvek ze systému státní 
sociální podpory, rodič je povinen tuto 
skutečnost ohlásit na úřad státní podpo-
ry z důvodu krácení výše rodičovského 
příspěvku. K ohlášení stačí předložit 
rozhodnutí o přiznání příspěvku na 
péči. Bohužel, nelze současně pobírat 
příspěvek na péči a plnou výši rodičov-
ského příspěvku a to i v případě, že by 
jeden s rodičů požádal o příspěvek na 
péči a druhý o rodičovský příspěvek. 
V obou případech se zkoumá nárok na 
příspěvek na péči.  
    Příspěvek na péči náleží vždy celý a 
rodičovský příspěvek je krácen ve výši 
jedné poloviny. Je nutné vědět, že dítěti 
do věku 3 let nemůže být přiznán vyšší 
stupeň příspěvku na péči než  je stupeň 

I. závislosti, neboť se hodnotí pouze 9 
úkonů z celkového počtu 36. Situace 
se změní v okamžiku, kdy dítě dovrší 3 
let věku, kdy se již hodnotí 17 úkonů a 
dítě může být zařazeno maximálně do 
III. stupně závislosti. 
 U zdravotně postižených dětí má 
rodič nárok ode dne posouzení dítě-
te jako dítěte dlouhodobě zdravotně 
postiženého nebo dlouhodobě těžce 
zdravotně postiženého na rodičovský 
příspěvek v základní výměře 7 600 Kč 
do 7 let věku dítěte, a to bez ohledu na 
dříve zvolenou možnost čerpání rodi-
čovského příspěvku (před posouzením 
zdravotního stavu dítěte). 
Pokud rodiči pobírajícímu rodičovský 
příspěvek náleží příspěvek na péči, tak 
v kalendářním měsíci, za který náleží 
příspěvek na péči aspoň po část měsí-
ce, náleží rodičovský příspěvek ve výši 
poloviny rodičovského příspěvku nej-
méně však ve výši rozdílu mezi rodi-
čovským příspěvkem a příspěvkem na 
péči. 

Součet rodičovského příspěvku a příspěvku na péči bude činit:
I.   stupeň PnP  3000,- Kč + 4600,- Kč rodičovský příspěvek = 7600,- Kč měsíčně 
II.  stupeň PnP  5000,- Kč + 2600,- Kč rodičovský příspěvek = 7600,- Kč měsíčně  
III. stupeň PnP  9000,- Kč + 3800,- Kč rodičovský příspěvek = 12 800,- Kč měsíčně  

Bc. Kateřina Pomklová

Souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči

Daň z příjmů pro r. 2008 :  -  15 %  ( pro r. 2007 to bylo - 12 %)
Sleva na poplatníka:               24.840,- Kč =      2.070,- Kč/měs.
na poplatníka, který je důchodce  24.840,- Kč     =    2.070,- Kč/měs.
/starobní/
na druhého z manželů bez
vlastních příjmů:                            24.840,- Kč     =     2.070,- Kč/měs.
na poživatele částečného ID             2.520,- Kč     =        210,- Kč/měs.
na poživatele plného ID                      5.040,- Kč     =       420,- Kč/měs.
u držitele průkazu ZTP/P             16.140,- Kč    =     1.345,- Kč/měs.
u studenta                                     4.020,- Kč    =       335,- Kč/měs.
daňové zvýhodnění na dítě       10.680,- Kč     =      890,- Kč/měs.

                                                                                                                                          Bohuslava Sokolová 

Daňové slevy pro r. 2008 

Dovolte, abychom Vás upozornili jako 
příjemce příspěvku na péči ( bezmocnos-
ti ) o změnách a povinnostech vyplývají-
cí z novely zákona o sociálních službách 
účinné od 1.ledna 2008, která byla při-
jata v rámci zákona č.261/2007 Sb., o 
stabilizaci veřejných rozpočtů.
Příjemce příspěvku na péči je povi-
nen obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působnosti pod který spadáte - nahlásit 
den nástupu k pobytu ve zdravotnickém 
zařízení ústavní péče (např. v nemocnici, 
léčebně dlouhodobých nemocných, psy-
chiatrické léčebně aj.) umístnění ve škol-
ském zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy s výjimkou dětského 
domova, vzetí do výkonu vazby nebo 
nastoupení trestu odnětí svobody. Také 
to platí pro pobyt v lázních. ( Viz. násle-
dující příspěvek.)
Výplata příspěvku se v těchto případech 
zastaví, pokud pobyt v uvedeném zaříze-
ní trvá po celý kalendářní měsíc.  Obec-
nímu úřadů s rozšířenou působnosti   
sociálnímu odboru je třeba ohlásit též 
den ukončení pobytu v takovém zařízení.
Upozorňujeme Vás také na to, aby jste 
tuto situaci nepodcenili, pokud nasta-

ne tato situace, obrať se nejlépe osob-
ně, telefonický nebo písemně na Váš 
obecní úřad s rozšířenou působnos-
ti a informujte se o této skutečnosti. 
V případě, že povinnost tohoto ozná-
mení nemůže splnit příjemce příspěvku 
( bezmocnosti), pak tuto povinnost plni 
osoba nebo poskytovatel zajišťující péči. 
Zároveň upozorňujeme na povinnost písem-
ně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu.
Obce s rozšířenou působnosti do 8 dnů 
změny poskytovatele pomoci a to na 
formulářích „ Oznámení o poskytovateli 
pomoci“, který je možno získat na tomto 
úřadě. Toto ohlášení obsahuje souhlas 
s poskytováním péče od poskytovatele 
sociálních služeb nebo od pečující oso-
by blízké čí jiné. V případech, kdy péči 
zajišťuje více poskytovatelů či osob, je 
nutné získat souhlas a potvrdit tuto sku-
tečnost ode všech poskytovatelů.
Dále je příjemce příspěvku na péči povi-
nen oznamovat i veškeré další změny 
rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho 
výši nebo výplatu.                                                                      

Blanka Klouzalová, 
Bc. Milan Doležal 

Upozornění pro příjemce příspěvku na péči (bezmocnost).
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