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kteří finančně nebo materiálními dary
přispěli k činnosti a prezentaci Společnosti C-M-T.
Velmi si této pomoci vážíme a doufáme v jejich podporu i v dalších letech.
Děkujeme též firmám, které spolupracují se Společností C-M-T.

Seznam státních institucí, sponzorů a spolupracujících firem
je uveden abecedně bez ohledu na výši
finančního příspěvku či hodnoty daru.

FAVEA, spol. s. r. o., Kopřivnice
HRADECKÁ DRAŽEBNÍ, s.r.o., Hradec Králové
Hybášková Jana, Poslankyně Evropského parlamentu 
INVACAR, s.r.o., Katovice 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Obec Závada
Občanské sdružení TRIANON, Český Těšín 
Severočeské doly, a.s., Chomutov

Děkujeme státním institucím a sponzorům,
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Společnost C-M-T je občanské sdružení, založené v červnu 1999. 
Cílem činnosti Společnosti je obhajoba, prosazování 

a naplňování zájmů a potřeb zdravotně postižených osob s onemocněním CMT 
v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy v ČR i mezinárodními institucemi.

Společnost se zejména snaží:
• zlepšovat informovanost rodin, odborné i laické veřejnosti o problematice CMT, 
• organizovat setkání a edukačně - rekondiční pobyty osob s onemocněním CMT  
 a jejich rodin,
• vytvořit seznam lékařů a dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví, seznámených 
 s problematikou choroby CMT, 
• vytvořit seznam výrobců a dodavatelů pomůcek vhodných pro osoby s onemocněním  
 CMT, 
• shromažďovat finanční prostředky pro organizování podpůrných programů a rovněž  
 pro výzkum onemocnění CMT ,
• zprostředkovávat komunikaci mezi pacienty a orgány státní správy a samosprávy v ČR  
 i mezinárodními institucemi,
• navrhovat orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní či jiná opatření
 ve prospěch zdravotně  postižených a posuzovat návrhy opatření týkajících se život 
 ních podmínek zdravotně postižených,
• sledovat a vyhodnocovat realizaci legislativních i jiných opatření ve prospěch osob se  
 zdravotním postižením, vyplývajících z mezinárodních závazků i právních norem  
 České republiky, a v případě potřeby iniciovat opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
• vydávat periodické i neperiodické publikace, týkající se onemocnění CMT 
 nebo činnosti Společnosti.

Choroba Charcot-Marie-Tooth neboli CMT je dědičná neuropatie, která postihuje v České 
republice asi 4 tisíce osob. CMT je rozšířena celosvětově, vyskytuje se ve všech rasách 
a etnických skupinách. Přestože byla objevena již roku 1886 třemi lékaři (Jean-Marie Char-
cot, Pierre Marie a Howard Henry Tooth), zůstávají příčiny některých forem choroby dosud 
neobjasněné. U pacientů s CMT se postupně zhoršuje hybnost dolních a posléze i horních 
končetin, jako následek poškození jejich periferních nervů. Svaly na periferii končetin 
slábnou, protože je postižené nervy dostatečně nestimulují. Dále dochází ke zhoršování 
funkce senzitivních nervů, které zprostředkovávají vnímání bolesti, doteku, hluboké citli-
vosti atd. Na rozdíl od svalových dystrofií, při nichž je postižena svalová tkáň, choroba 
CMT postihuje nervy, které svaly inervují. CMT není smrtelné onemocnění a nijak nezkra-
cuje očekávanou délku života, vede však nezřídka k invaliditě pacientů.
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     Z originálního diáře Báry Klimešové

Jak přežít zimu

Ilustrace: Rebeca J Kent 
www.rebeccajkent.com 

rebecca@rebeccajkent.com 

 
Vytvořeno podle informačních letáků vypracovaných nemocnicemi Guy's a St. 
Thomas' Hospital, Londýn.  
 
Tato práce byla podpořena projektem Eurogentest v rámci Evropského 6. RP; 
číslo kontraktu -NoE 512148  
 
Překlad: Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FN v Motole  
 
Březen 2008 
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přejeme vám krásné vánoce, příjemné prožití vánočních 
svátků a hodně zdraví, štěs tí, radosti a pohody v novém roce. 
                                                                                 

Redakční rada, jménem výboru Společ nosti C-M-T 

Milí přátelé,

tak tu máme zase zimu, advent, očekávání vánočních svátků a bohužel především pro 
nás hodně nebezpečné zmrazky na všech cestách a sníh. Blíží se konec roku a je čas 
na malé bilancování. Rok 2008 pro mne znamenal první rok ve funkci předsedy Spo-
lečnosti. Bylo to pro mne něco zcela nového a neznámého. Za pomoci mých přátel ve 
výboru jsem se své práce zhostil po svém a snad jsem žádnou velkou ostudu neudělal. 
Když sečtu klady a zápory toho uplynulého roku, myslím, že jsme celkem obstáli a 
můžeme s klidným svědomím vplout do roku 2009, roku desátého výročí existence naší 
Společnosti. To že máme kulaté narozeniny ale neznamená, že budeme celý rok slavit. 
Právě v tomto roce musíme dvojnásob lépe pracovat a splnit veškeré cíle, které jsme 
si předsevzali. Jako každý rok pro Vás připravíme rekondiční pobyt a na podzim velké 
setkání v Janských Lázních. V letošním roce by měly vyjít i dvě publikace, vztahující se 
k naší nemoci, jedna týkající se rehabilitace osob s nemocí CMT a dále sborník k 10. 
výročí, který by shrnul veškeré dosavadní vědění o CMT. K tomu je samozřejmě zapotře-
bí i dostatek finančních prostředků, kterými zatím nedisponujeme a proto Vás všechny 
prosím, pokud byste věděli o nějakém „hodném“ sponzorovi, ozvěte se. 
Vánoční čas ale není pouze o penězích, dárcích a přeplněné ledničce. Jsou to především 
svátky duchovní a každý z nás by se měl na chvíli zastavit a popřemýšlet o svém životě, 
o tom, co prožil a co ho na jeho cestě asi čeká. Najděte si během svátků tento čas a 
zkuste to, uvidíte, že Vás to posílí.
Všem Vám ze srdce přeji co nejklidnější a nejpohodovější prožití svátků vánočních a do 
Nového roku 2009 hlavně to zdravíčko.
    Váš Michal

Pro informaci …..
• Do tohoto čísla Bulletinu všem řádným členům Společnosti přikládáme členský průkaz. 
Členský průkaz má platnost dva roky. Věříme, že ho využijete, budete mít vždy po ruce kon-
takt na Společnost a budete-li průkaz nosit s sebou, může posloužit i pro rychlé určení základ-
ní diagnózy v krizové situaci ( nevolnost, úraz apod.).
• Nový portál pro zdravotně znevýhodněné: www.eSeznam.cz.
• V pátek 27. 3. 2009 se bude konat valná hromada Společnosti C-M-T. Těšíme se na vás.

rr
                                                                              
 

Ahoj lidičky,

Hvězdička stříbrná dopadla na zem
a všechno kolem nás mění se rázem.
Hvězdička stříbrná jehličím zavoní,
Vánoce přišly k nám, zvoneček zazvoní.

V okně kvetou květy z ledu,
těšíme se na koledu.
Krátký den a dlouhá noc,
už je blízko do Vánoc. 

Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi o 
vzácných chorobách, klinických testech, lécích a spojení na 
svépomocné skupiny v celé Evropě (v hlavních evropských 
jazycích). 
www.orpha.net  
 
… nebo kontaktujte své regionální genetické pracoviště:  
www.slg.cz/app/index/25/seznam 
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  Pozvánka na valnou hromadu 

Výbor občanského sdružení

  Společnost C-M-T
se sídlem v Praze 5, V Úvalu 84, 2. lékařská fakulta UK Praha - Motol, PSČ 150 06

svolává
řádnou valnou hromadu,

která se uskuteční v pátek 27. března 2008 od 16.30  hodin 
v areálu Fakultní nemocnice Motol :  

Neurologická klinika (dospělých) UK, 2. LF a FN Motol – uzel D, 2. patro, knihovna 

Program jednání:
1. Zahájení.
2.  Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, 
 zapisovatele a ověřovatele zápisu.
3. Informace o činnosti v r.2008
4.  Schválení výroční zprávy a účetní závěrky hospodaření za rok 2008, schválení 
 zprávy revizní komise.
5. Volba členů výboru Společnosti a revizní komise Společnosti.
6.  Schválení výše členských příspěvků na rok 2009.
7.  Plán a úkoly činnosti Společnosti na rok 2009.
8. Diskuze. 
9.  Závěr.

Registrace členů Společnosti začíná v 16.00 hodin. Právo na účast mají členové Společ-
nosti C-M-T, kteří se stali členy Společnosti C-M-T nejpozději 31.12.2008.

Členové se prokáží platným občanským průkazem, v případě zastupování též plnou 
mocí.

Členům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí na 
valné hromadě.

Za Společnost C-M-T předseda výboru Mgr. Michal Šimůnek  

Toto jsou pouze základní informace a více informací 
získáte:  
 
Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2.LF a FN v Motole  
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06 
tel: +420 224433501; Fax: +420 224433520 
Email: klinicka.genetika@fnmotol.cz 

http://ublg.lf2.cuni.cz 
 
Společnost lékařské genetiky České lékařské společnosti  
J. E. Purkyně;  
www.slg.cz  
 
Genetika - váš zdroj informací o genetice.  
www.genetika.wz.cz/genealogie.htm  
 
Databáze pracovišť poskytujících molekulárně genetická 
vyšetření velmi častých genetických onemocnění v České 
republice (CZDDNAL) 
www.uhkt.cz/nrl/db 
 
EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o 
genetickém vyšetření (v angličtině). 
www.eurogentest.org  
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Víkend v Mikulově pohledem účastníka.

Z Liberce do Mikulova to není zrovna nejblíže, ale na druhou stranu kolikrát do roka se 
takto všichni sejdeme. Již delší čas jsem byl, takříkajíc, na okraji a jediným reálným kon-
taktem pro mě byl Bulletin. Byl jsem tedy nakonec velmi rád, že mě Blanka Klouzalová 
přemluvila a já jsem plný očekávání do Mikulova vyrazil. Celé setkání trvalo 3 dny.  Od 
pátku 26. září do neděle 28. září. Příjezd účastníků byl naplánován na 17. hodinu. Na 
programu byla večeře. Pokud jsem měl možnost pozorovat, za celé 3 dny jsem nezachytil 
snad ani jedinou negativní reakci na připravovaná jídla. Mám dojem, že nám všem chut-

Ohlédnutí za seminářem Společnosti C-M-T v Mikulově 

Ing. Josef Zajíc přebírá 
od Mgr. Michala Šimůn-
ka diplom čestného čle-
na Společnosti, které 
bylo Ing. Zajícovi udě-
leno na valné hromadě 
Společnosti v březnu 
tohoto roku.

tajemství, jako non-paternitu či adopci.  
 
Jakmile jednou obdržíte výsledek genetického vyšetření, není 
cesty zpět, protože výsledky jsou platné po celý zbytek vašeho 
života.  
 
Pokud zvažujete podstoupit genetické vyšetření, podívejte se do 
letáčku „Častých otázek“, který obsahuje otázky k projednání s 
klinickým genetikem. Byl připraven za přispění pacientů a rodin, 
které dříve prošly podobnou zkušeností jako vy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34

sklípek

nalo a bylo i z čeho vybí-
rat. V programu tří dnů 
nechyběla degustace vín 
ve vinném sklípku, který 
byl součástí hotelového 
komplexu ani diskuse, či 
spíše povídání o invalid-
ních důchodech,  o mož-
ných podporách a poměr-
ně rozsáhlá diskuse byla 
ohledně  příspěvku na péči.
Sobotní odpoledne bylo ve 

znamení výletu a návštěvy zámku Lednice. Jelo se po vlastní ose, autama. Bylo krásné 
počasí a to platilo nejen pro sobotu, ale pro celý víkend.
Musím říci, že se mi z Mikulova vůbec nechtělo. Připravený program a víkend utekly nesku-
tečně rychle a nezbylo než předat pokoj personálu hotelu a rozloučit se. Cestou domů 
jsem se vybavil  petlahví burčáku a vyrazil směr sever. Setkání pro mě bylo moc důležité. 
Po delší době jsem se setkal s lidmi, s kterými sdílím podobný úděl. Bylo to velmi příjem-
né setkání, perfektně připravené a organizované. Nezbývá než se těšit na setkání další, 
které bude zase za rok.   

                       Jiří Kotek, Liberec
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Příspěvek na péči slouží především 
k  úhradě za poskytování sociálních 
služeb. Ze zákona o sociálních službách 
č. 108/2006 Sb. vyplývá povinnost uzavřít 
smlouvu mezi poskytovatelem sociálních 
služeb a uživatelem sociálních služeb. 
Poskytovatelem sociálních služeb se myslí 
např. pečovatelská služba, osobní asisten-
ce nebo domovy pro seniory, kteří musí 
být registrováni, na základě rozhodnutí 
krajského úřadu. Uživatelem sociálních 
služeb je osoba, která z důvodu dlouho-
době nepříznivého zdravotního stavu je 
závislá na péči jiné osoby. Uživateli může 
sociální službu také poskytovat blízká oso-
ba – rodinný příslušník, nebo jiná osoba 
– kamarád nebo soused, kteří smlouvu ani 
registraci mezi sebou nepotřebují, zákon 
ji v současné době nevyžaduje.  
Smlouva, jejíž právní vztahy vzniklé z této 
smlouvy vyplývají z ustanovení občanské-
ho zákoníku, obsahuje tyto náležitosti:
1) jméno poskytovatele a jméno uživate-
le včetně dalších osobních údajů (datum 
narození bydliště, případná odbornost 
poskytovatele, po dohodě rodné číslo), 
2) druh a rozsah poskytování sociální 
služby (přesně popsána služba, dny a 
doba poskytování sociální služby např. 
dovoz obědů, pomoc při osobní hygieně, 
pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
doprovod k lékaři, pomoc při zvládání 
běžných úkonů o vlastní osobu,  zpro-
středkování  kontaktů se společenským 
prostředím, sociální terapie, pomoc při 
uplatňování svých práv (úřady, instituce), 
doprovody k lékaři, apod. Možnosti a roz-
sah jsou dány Vyhláškou 505/2006 Sb.,
3) místo a čas poskytování sociální služby 
(doporučuje se 1 rok, záleží na dohodě mezi 
poskytovatelem a uživatelem (vše písemně) 
4) výši úhrady za sociální služby a 

Pobíráte příspěvek na péči?

způsob jejího placení (jakým způso-
bem se bude služba platit a kdy, sank-
ce za nezaplacení sociální služby
5) ujednání o dodržování vnitřních pravidel 
stanovených poskytovatelem pro poskyto-
vání sociálních služeb, výpovědní důvody 
a výpovědní lhůty, dobu platnosti smlouvy
Do smlouvy je nutné uvést klauzuli o oka-
mžitém zrušení smlouvy  v případě nedo-
držení smluvních podmínek.!!! Smlouva 
může být ukončena bez udání důvodů a 
to do tří dnů ze strany uživatele. Posky-
tovatel může smlouvu vypovědět, jestliže 
uživatel hrubě porušuje své povinnosti 
vyplývající ze smlouvy, jestliže zamlčí 
skutečnosti týkající se změn. Výpovědní 
lhůta daná poskytovatelem je zpravidla 1 
měsíc, pokud se obě strany nedohodnou 
jinak. 

DULEŽITÉ!  Smluvní strany prohlašují, že 
smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobod-
nou vůli a že smlouvu neuzavřely v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek. Smluv-
ní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, 
jejímu obsahu rozumí, s jejím obsahem 
úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují 
svými vlastnoručními podpisy.  Doba plat-
nosti smlouvy je dána okamžikem jejího 
podpisu. Smlouva se vyhotovuje ve dvou 
exemplářích s platností originálu, každá 
strana jedno vyhotovení, dodatky uvádějte 
zásadně písemnou formou, zrušení smlou-
vy podávejte písemně!  

Poskytovatel sociálních služeb může 
odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování 
sociálních služeb pouze, pokud: neposky-
tuje sociální službu, o kterou osoba žádá, 
nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí 
sociální služby, o kterou osoba žádá, nebo 
zdravotní stav osoby, která žádá o poskyt-

Úskalí a omezení genetického vyšetření  
 
Rozhodnutí podstoupit genetické vyšetření, čekání na jeho 
výsledky a jejich obdržení, může vyvolat řadu silných emocí, jako 
např. úlevu, strach, úzkost nebo pocity viny. Je proto nezbytné 
předem pomýšlet na případné důsledky pro vás a vaší rodinu, 
pokud obdržíte dobrou či špatnou zprávu.  
 
V případech, kdy genetické vyšetření potvrdí diagnózu, léčba 
nemusí být vždy dostupná nebo zcela účinná.  
 
V některých případech nelze genovou (chromosomovou) mutaci 
nalézt. To samozřejmě neznamená, že je vaše genetická 
informace změněná, ale že je velice složité některé genetické 
mutace odhalit současnými laboratorními technikami. Tato 
skutečnost může ve vás vyvolat pocity nejistoty. Sporné otázky 
vám doporučujeme předem prodiskutovat s klinickým genetikem.  
 
Závažnost genetického onemocnění u některých změn genů a 
chromosomů nelze jednoznačně stanovit.  
 
Genetické mutace se často dědí v jednotlivých 
rodinách. To znamená, že výsledek 
genetického vyšetření může u vás odhalit 
skryté skutečnosti o zdravotním stavu 
ostatních členů vaší rodiny, zejména o výši 
je j ich rizika postižení genetickým 
onemocněním. Otázkou však je, zda ostatní 
členové vaší rodiny chtějí znát tuto 
skutečnost?  
 
Zjistěte si, zda by výsledky genetického 
vyšetření mohly ovlivnit podmínky vašeho 
zdravotní pojištění a/nebo zaměstnání před 
tím, než se pro vyšetření rozhodnete.  
 
Výsledky vyšetření mohou odhalit i rodinná 
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nutí pobytové sociální služby, vylučuje 
poskytnutí takové sociální služby. 
 Osoba je povinna před uzavřením smlou-
vy o poskytnutí pobytové služby předložit 
poskytovateli sociálních služeb potvrzení 
praktického lékaře o zdravotním stavu,  
toto potvrzení se nevyžaduje  pokud 
osoba využívá sociálních služeb např. 
v nemocnici (sociální lůžka). 

Vyhláška 505/2006 Sb. §5 Osobní asistence
1) Základní činnosti při poskytování osob-
ní asistence se zajišťují v rozsahu těchto 
úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu: 
1. pomoc a podpora při podávání jídla a 
pití, 
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně 
speciálních pomůcek, 
3. pomoc při prostorové orientaci, samo-
statném pohybu ve vnitřním i vnějším 
prostoru, 
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo 
vozík, 
b) pomoc při osobní hygieně: 
1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 
2. pomoc při použití WC, 
c) pomoc při zajištění stravy: pomoc při 
přípravě jídla a pití, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 
1. pomoc s úklidem a údržbou domácnos-
ti a osobních věcí, 
2. nákupy a běžné pochůzky, 
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační čin-
nosti: 
1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě, 
2. pomoc při obnovení nebo upevnění 
kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 
dalších aktivitách podporujících sociální 
začleňování osob, 
3. pomoc s nácvikem a upevňováním 
motorických, psychických a sociálních 
schopností a dovedností, 

f) zprostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím: doprovázení do školy, 
školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, 
na zájmové a volnočasové aktivity, na 
orgány veřejné moci a instituce poskytují-
cí veřejné služby a doprovázení zpět, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávně-
ných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí: 
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplat-
ňování práv a oprávněných zájmů, 
2. pomoc při vyřizování běžných 
záležitostí. 
2) Maximální výše úhrady za poskytová-
ní osobní asistence činí 100 Kč za hodi-
nu, podle skutečně spotřebovaného času 
nezbytného k zajištění úkonů; pokud 
poskytování služby, včetně času nezbyt-
ného k zajištění úkonů, netrvá celou hodi-
nu, výše úhrady se poměrně krátí.                                                           
                                                                 

             J.Molitorisová, 
K.Pomklová, 

M.Doležal

Poznámka: Ti z vás, kteří jste se zúčastnili 
semináře Bc. M. Doležala v Mikulově, jste 
slyšeli doporučení pana Doležala o vhod-
nosti uzavření smlouvy i s osobou blíz-
kou. Vzhledem k závažnosti problematiky 
tohoto tématu, které se dotýká většiny 
z nás, se budeme příspěvku na péči  věno-
vat i nadále a další informace vám přine-
seme v příštím čísle Bulletinu. Případné 
dotazy směrujte na c-m-t@post.cz.    
           

  J. Molitorisová

Genetické vyšetření může diagnostikovat geneticky podmíněné 
onemocnění, a tím napomoci jeho správné léčbě. Pokud vám 
genetické vyšetření například stanoví, že máte vyšší riziko 
vývoje genetického onemocnění do budoucna (například 
rakoviny prsu), můžete chodit na častější kontroly, a tak snížit 
riziko rozvoje onemocnění na minimum. 
 
Výsledek genetického vyšetření vám poskytne užitečné 
informace pro budoucí plánování rodiny. Můžete se například 
dozvědět, že vaše dítě má vyšší riziko pro určité genetické 
onemocnění. Po pečlivém uvážení a poradě s klinickým 
genetikem se můžete v průběhu těhotenství nechat vyšetřit, a 
tak zjistit, zda je vaše dítě postiženo či nikoli. Pokud jste si 
vědoma zvýšeného rizika narození postiženého dítěte, můžete 
se rovněž lépe psychicky a prakticky na tuto skutečnost připravit.  
 
Vzhledem k tomu, že genetické onemocnění často postihuje 
různé členy jedné rodiny, vaše výsledky mohou být důležité i pro 
další členy vaší rodiny. Povědomí vaší rodiny o vašem 
genetickém onemocnění přispěje ke správnému stanovení 
diagnózy v případě jejich onemocnění. Toto zjištění může být pro 
ně také obzvláště důležité, pokud plánují rodinu.  
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CMT asociace v USA zveřejnila  - Strategii 
pro zrychlení výzkumu CMT (STAR)

Vizí CMT asociace (CMTA) v posledních 
25 letech byl svět bez CMT. Nyní se vize 
potencionálně stává realitou jak STAR prů-
zkum pokračuje k novým úrovním inten-
zivnější rychlostí. 

MIMOŘÁDNÁ PŘÍLEŽITOST…
CMT choroba se liší od jiných nervosva-
lových onemocnění tím, že má mnoho 
příčin. Příčina byla již poznána a vedla 
k identifikaci nejméně 33 specifických 
genových poruch, které vedou k CMT. 
Důležitý je fakt, že tyto genetické mutace 
lze opakovat v laboratorních vzorcích a 
pěstovat jako tkáňovou kulturu což ote-
vírá široké možnosti k příležitosti vyvi-
nout léčbu pro CMT chorobu v dohledné 
budoucnosti. 

K realizaci těchto cílů, CMTA založila 
strategii pro zrychlení vývoje zaměřeného 
především na výzkum CMT onemocnění. 
Vědci a přední výzkumníci, kteří vedou 
průzkum strategie pro urychlení vývoje  
choroby CMT byli vybráni z řad celosvě-
tově uznávaných lékařských kapacit. Cha-
rakter tohoto unikátního programu prame-
ní z  dobré vůle každého z prominentních 
výzkumníků se sejít  jako tým a pokročit 
v CMT výzkumu, sdílet a předávat si myš-
lenky, objevy a výsledky výzkumů. 

ZAMĚŘENÍ VÝZKUMU
CMT1A je nejběžnější forma CMT one-
mocnění, je způsobena duplikací genu 
která způsobuje zvýšenou produkci pro-
teinu (PMP22). PMP22 a myelin jsou tvo-
řeny Schwanovými buňkami. Myelin je 
izolace, která obklopuje nervová vlákna, 

kterým se také říká axony.  Zvýšená tvorba 
proteinu v důsledku nadbytečného genu 
PMP221 způsobuje poškození této myeli-
nové pochvy, která obklopuje axon a má 
později za následek vlastní poškození axo-
nu.  V důsledku tohoto procesu, důležité 
nervové impulsy již nejsou schopny efek-
tivního přenosu, což má za následek sla-
bost svalů, které tyto nervy zásobují nebo 
zásobovaly a ztrátu citlivosti na koncích 
končetin, která je pro CMT také charak-
teristická. 

Dvě rozdílné medikace (vitamín C a anta-
gonista progesteronu, onapriston)  již pro-
kázaly snížení  hladiny PMP22  která se 
blíží produkci bílkoviny v  laboratorních 
vzorcích CMT1A.
Toto nebylo nikdy prokázáno v klinic-
kých testech na člověku, i když expe-
rimenty s vitamínem C jsou v některých 
zemích Evropy a USA (pokusy v USA jsou 
založeny CMTA ve spolupráci s MDA) 
v plném proudu. Antagonista progestero-
nu (onapriston) používaný k léčbě CMT1A 
v laboratorních podmínkách není vhodný 
z důvodu toxických vlivů na člověka. 

Přestože nepochybně existuje mnoho 
potencionálních ale stále neobjevených 
sloučenin, které jsou momentálně dostup-
né ke snížení hladiny PMP22 a léčbě 
CMT1, náš záměr je vyvinout v co nejkrat-
ším čase metodiku, která by odhalila co 
největší množství sloučenin v co v nejkrat-
ším čase. V současné době je toto  možné 
s dostupnou technologií prostřednictvím 
procesu známého jako „vysoká citlivost 
rozlišení“ ve kterém jsou testovány růz-
né sloučeniny s použitím robotů a kultur 
Schwanových buněk. Prověřováním desí-
tek z tisíce možných sloučenin  se zjišťuje, 

Novinky ve výzkumu

 
 
 
 

vyšetření podstoupit .  Je proto velice důležité, abyste  
porozuměl(a) všem informacím, které jsme vám poskytli.  
 
Prokonzultujte se svým lékařem všechny otázky a obavy, které 
máte. Předem si pro klinického genetika připravte otázky.  
 
Možnost genetického vyšetření je nesporně velkou výhodou, 
existují zde však i určitá rizika a omezení. Je důležité pochopit 
výhody a úskalí genetického vyšetření předtím, než se 
rozhodnete. Některé výhody a rizika jsou popisovány níže. Tento 
výčet však není úplný a ne všechny body mohou odpovídat vaší 
situaci. Chceme vám však pomoci ve vašem přemýšlení na dané 
téma, a proto si prosím pročtěte časté otázky pacientů pro 
genetickou konzultaci (viz Brožura „Často kladené otázky“). 
 
Výhody genetického vyšetření:  
 
Genetické vyšetření vám ozřejmí genetickou výbavu vaši nebo 
vašeho dítěte. Objektivní vyvrácení nejistoty o původu 
onemocnění je velice důležité. Pokud je informace dobrá, 
znamená to pro vás obrovskou úlevu.  
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zda jsou sloučeniny schopny snížit hladi-
nu PMP22. 

Ve spolupráci s farmaceutickými společ-
nostmi a některými světovými odborníky 
na Schwanovu buňku budeme usilo-
vat o testování stovek tisíců až miliónů 
sloučenin. Nálezy generované při tomto 
skriningovém procesu budou ověřeny 
prostřednictvím  přesnějších testů včetně 
laboratorních CMT1A vzorků. Cílem první 
tříleté zkušební fáze je vyvinout nejméně 
dvě sloučeniny. 

SOUČASNÁ TŘÍBODOVÁ VÝZKUMNÁ 
INICIATIVA
Aby se dosáhlo našeho požadovaného 
cíle vyvinout sloučeniny, které mohou 
léčit CMT1A, CMTA financuje následující 
tři projekty:

Projekt 1: Vývoj stabilizované buněčné 
linie produkující PMP22
Použitím skutečných Schwanových 
buněk stejně jako Schwanových buněk 
kombinovaných s nádorovými buňkami 
(které podněcují růst) plánujeme vytvo-
řit buněčnou linii.  Tuto buněčnou řadu 
vědci použijí pomocí procesu „vysoká 
citlivost rozlišení“ k určení sloučenin, 
běžně používaných farmaceutickými spo-
lečnostmi, které omezí množství PMP22 
v buňkách. Do vzorků tkáňových kultur 
může být umístěno tisíc léků. Pomocí 
využití fluorescence nebo luminiscence 
jsou vědci schopni pozorovat, které léky 
utlumí fluorescentní záření což naznaču-
je, že daná sloučenina snižuje množství 
produkovaného PMP22. Protože CMT1A 
se vyznačuje zvýšenou tvorbou PMP22, 
tento postup by měl brzy přinést potčen-
cionální léky ke snížení produkce. 

Projekt 2: Vytvoření nového laborator-
ního vzorku pomocí kterého mohou být 

testovány jak sloučeniny tak PMP22 a to 
na úrovni nejbližší testování na lidech
Vytvoření nového laboratorního vzorku 
poskytne vědcům, zabývajících se Schwa-
novými buňkami,  možnost testování již 
dostupných lékových sloučenin jak bylo 
uvedeno v Projektu 1. Na skutečné testy 
léků, tak jak jsou určeny, se plánují testy 
na zvířatech.

Projekt 3: Charakterizace lidských PMP22 
částí 
Tento projekt bude detailně zkoumat 
regulaci lidského PMP22. To co je dopo-
sud známo vychází z práce s laboratorní-
mi vzorky. Z toho vyplývá, že následují-
cím krokem je studie, jak je lidský PMP22 
gen obnoven  a co způsobuje nadměrnou 
tvorbu  tohoto proteinu u CMT1A.

Následovně bude CMTA  iniciativně  usi-
lovat o potencionální léčbu vyplívající 
z těchto kroků stejně tak jako se starat o 
nové strategie léčby pro další formy CMT 
jako jsou 1X, Typy 2 a 4. 
Počáteční studie zaměřené na CMT1A 
budou „přechodně“ nasazeny na rozřeše-
ní komplikovanosti a skutečné léčby pro 
další formy CMT. 

Vize CMT asociace je podporovat spolu-
práci na mezinárodní úrovni pro efektivní 
vývoj terapie pro CMT.  Dalším cílem CMT 
asociace je rozvíjení spolupráce s orga-
nizacemi jako jsou například  Národní 
instituce zdraví (NIH-National Institute of 
Health a Sdružení lékařů (MDA-Medical 
Doctor Association). 
Cíl programu STAR očekává vývoj terapie 
pro tři nejběžnější formy CMT v příštích 
pěti letech a změnit příznaky u některých 
pacietů během 10 let.

Přeložila K.Pomklová,R.Mazanec, 
zdroj: webové stránky CMT association

• Vy a/nebo váš/vaše partner(-ka) máte genetické 
onemocnění, které může být dědičné („přenosné“) na 
vaše děti.  

 
• Měla jste již jiný typ vyšetření během těhotenství 

(například ultrazvukové vyšetření, vyšetření tzv. nuchální 
translucence nebo krevní test při prenatálním 
screeningu), které prokázalo zvýšené riziko genetického 
onemocnění pro vaše dítě.  

 
• U vašeho/vaší partnera(-ky) nebo u vás se vyskytly 

spontánní potraty nebo porod mrtvého dítěte.  
 

• U vašich blízkých příbuzných se vyskytly určité typy 
nádorů.  

 
• Vzhledem k Vašemu etnickému původu máte zvýšené 

riziko porodu dítěte s určitým genetickým postižením 
(např. srpkovitá anémie u Afričanů, beta-talasémie u 
obyvatel Středozemí, cystická fibróza u Evropanů a Tay-
Sachsova choroba u Ashkenazi Židů). Tato onemocnění 
jsou sice častější u těchto populací, ale mohou se 
vyskytnout i u ostatních etnik.  

 
Váš ošetřující lékař nemusí vždy indikovat genetické vyšetření. 
Genetické onemocnění může diagnostikovat běžným lékařským 
vyšetřením nebo bližším prozkoumáním rodokmenu, stanovit 
riziko postižení pro konkrétní jedince ve vaší rodině. 
Specializované genetické vyšetření je však vhodné v případě, že 
byste plánovali rodinu.   
 
Co musíte znát, než podstoupíte genetické 
vyšetření  
 
Rozhodnutí o tom, zda podstoupit genetické vyšetření, může být 
pro vás obtížné. Záleží jen na vás, zda se rozhodnete genetické  
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Onemocnění Charcot-Marie-Tooth (CMT) je 
geneticky podmíněnou dědičnou periferní 
neuropatií s postižením periferních nervů s 
projevy parézy na svalech dolních i horních 
končetin. S narůstajícím věkem pacientů 
dochází k rozvoji deformit chodidla a ruky. 
Průběh onemocnění je velmi variabilní, kli-
nický nález kolísá i v rámci jedné rodiny od 
asymptomatických až po těžce postižené 
jedince. Diagnostika je neurologická (elek-
trodiagnostika), molekulárně-genetická (ana-
lýza DNA) a klinická. Kauzální terapie CMT 
choroby není známa. Symptomatická léčba 
je kombinací terapie medikamentózní, reha-
bilitační, podpůrné protetické péče a ope-
račního řešení v závislosti na tíži a prognóze 
postižení a subjektivních potížích pacienta. 
Důležitý je multidisciplinární a individuální 
přístup k problematice pacienta. 
Klíčová slova
dědičná neuropatie * choroba Charcot-
Marie-Tooth * hereditární motoricko-senzo-
rická neuropatie * paréza * deformita nohy 
* konzervativní terapie * rehabilitace * pro-
tetika * operace 
Souhrn 
Smetana, P., Teyssler, P., Smetana, V., Kobe-
sová, A., Horáček, O., Mazanec, R., Seeman, 
T., Trč, T. Possibilities and indications of ort-
hopedic treatment in Charcot-Marie-Tooth 
disease The Charcot-Marie-Tooth disease is a 
genetically determined hereditary peripheral 
neuropathy with infliction of the peripheral 
nerves and manifestations of paresis of the 
muscles of the lower and upper extremities. 
With the increasing age of the patients defor-
mities of the foot and the hand occur. 
The course of the disease is quite variable, the 
clinical picture wavers even within one fami-
ly from asymptomatic up to heavily disabled 
individuals. The diagnostics is neurological 
(electrodiagnostics), molecular-genetic (ana-

lysis of DNA) and clinical. The causal therapy 
of CMT is not known. The symptomatic tre-
atment is a combination of medicamentous 
therapy, rehabilitation, supportive prosthetic 
care and surgical solution dependant on the 
burden and the prognosis of the infliction 
and the subjective problems of the patient. A 
multidisciplinary and individual approach to 
the patient is important. 
Key words 
hereditary neuropathy * Charcot-Marie-Too-
th (CMT) disease * hereditary motoric-sen-
sory neuropathy * paresis * deformity of the 
leg * conservative therapy * rehabilitation * 
prosthetics * operation 
Choroba Charcot-Marie-Tooth (CMT) byla 
popsána již v roce 1886 dvěma Francouzi 
(Charcot a Marie) a jedním Angličanem (Too-
th) jako původně jedna klinická jednotka.(1) 
Těžší forma postižení, vyskytující se u dětí, 
byla popsána již v roce 1893 Déjerinem a 
Sottasem. V roce 1926 popisují Roussy a 
Lévy přítomnost třesu a mozečkových pří-
znaků (ataxie). Moderní klasifikace CMT na 
základě elektrofyziologických nálezů vzniká 
v 70.–80. letech minulého století a objevuje 
se název hereditární motorická a senzitivní 
neuropatie (HMSN), kdy dochází k poškoze-
ní motorického i senzitivního nervu. 
Forma CMT s převahou postižení senzitiv-
ních nervů je označována jako hereditární 
senzitivní neuropatie (HSN) a naopak forma 
s dominancí poškození motorického ner-
vu jako hereditární motorická neuropatie 
(HMN). Na podkladě elektromyografického 
vyšetření (EMG) bylo onemocnění rozděleno 
do dvou základních skupin: demyelinizační 
CMT 1. typ a axonální CMT 2. typ. (2, 3) U 
demyelinizačního CMT 1. typu je zpomale-
ná rychlost vedení periferním nervem pod 38 
m/s a je dána poškozením nervového obalu 
– myelinové pochvy. 

Možnosti a indikace ortopedické léčby u onemocnění Charcot - Marie - ToothObrázek 1: Geny, chromosomy a DNA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indikace ke genetickému vyšetření 
 
Genetické vyšetření ukáže, zda došlo ke změně určitých genů 
nebo chromosomů. Odebírá se obvykle žilní krev nebo tkáň 
(např. malý kousek kůže). Z řady důvodů k indikaci genetického 
vyšetření uvádíme pouze ty hlavní:  
 

• Přítomnost genetického onemocnění ve vaší rodině nebo 
v rodině vašeho/vaší partnera(-ky).  

 
• Váš lékař se domnívá, že máte genetické onemocnění, a 

chtěl by si ověřit svou klinickou diagnózu.  
 

• V rodině máte genetické onemocnění a chcete vědět, 
jaké je vaše riziko pro rozvoj tohoto onemocnění.  
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Mezi demyelinizační typy patří i klinicky vel-
mi závažná onemocnění objevující se u dětí 
od narození nebo v časném dětském věku, 
jako jsou kongenitální hypomyelinizační 
neuropatie (CHN) a Dejerine Sottas syndrom 
(DSS). U axonálního CMT 2. typu je rychlost 
vedení normální nebo snížená (vyšší než 38 
m/s) a je dána poškozením axonu. V roce 
1978 byla popsána i třetí skupina CMT, tzv. 
intermediární typ CMT, s kombinovanými 
projevy poruchy axonu i myelinu s rychlostí 
vedení v rozmezí 25– 45 m/s.(4) 
V 80.–90. letech dochází k upřesnění kla-
sifikací na genetickém základě při analýze 
DNA – molekulární genetika.(5–7) Jsou 
potvrzeny různé typy dědičnosti a objevo-
vány genové mutace na jednotlivých chro-
mosomech (např. 17, 1, X chromosom). 
Genetická klasifikace pak dle typu mutace 
popisuje např. formy CMT 1A-1D, CMT 
2 a CMT X. Různé mutace i jednoho genu 
se projevují specificky v odlišném fenoty-
pu.(8) Dědičnost je většinou autosomálně 
dominantního typu, gonosomálně domi-
nantní, ale i autosomálně recesivního typu. 
V populaci je prevalence CMT choroby udá-
vána s frekvencí 1 : 2500(9) s odhadem asi 
4000 nemocných osob v České republice. 
Z toho 60–70 % případů odpovídá demye-
linizační CMT 1. formy, 10–15 % CMT X 
vázané na X chromosom (intermediární typ 
CMT) a asi 20 % tvoří pacienti s axonálním 
postižením CMT 2. Průběh onemocnění je 
velice variabilní, časnější nástup onemoc-
nění vede většinou k závažnějším klinickým 
projevům nemoci. V 80 % případů začíná 
onemocnění v první a druhé dekádě života. 
Kongenitální formy neuropatií (CHN, DSS), 
které mají nejtěžší průběh, jsou vzácné. 
Charakteristika onemocnění
Onemocnění CMT má celou škálu proje-
vů od subklinických obtíží až po rozvoj 
těžkých deformit chodidel a rukou s osla-
bením končetinového svalstva s převahou 

na akrech.(10) U jednoho pacienta můžeme 
nalézt např. i dvě zcela rozdílné deformity 
chodidla ve smyslu valgozity – varozity paty. 
Poškození nervů vede k projevům svalové 
slabosti, svalových atrofií a k rozvoji paréz, 
poruchám citlivosti a ataxii. Onemocnění má 
chronicko-progresivní charakter. Postižení 
zpravidla začíná na dolních končetinách, 
později se objevuje na končetinách horních. 
Subjektivně přivádí pacienty do ordinací 
lékaře většinou již rozvinuté deformity cho-
didel s typickým „vysokým nártem“ a obtíž-
ným obouváním, tedy nalezením vhodné 
obuvi pro takovéhoto jedince. Pacientům 
vadí obtíže z příčného plochonoží nebo 
deformace prstů nohy, opakované distorze 
hlezna, občasné bolesti nohy, nemožnost 
plného (plantigrádního) zatížení plosky 
nohy při zkrácené Achillově šlaše, zhorše-
ní stability a neschopnost chůze naboso, 
otlaky a kožní defekty. Anamnesticky si 
poté pacienti většinou uvědomují již dří-
vější různorodé potíže s neobratnou chůzí, 
častým zakopáváním, svalovou slabostí 
dolních končetin, únavností a zaostáváním 
ve výkonnosti vůči „normálnímu“ jedinci. 
V objektivním nálezu dochází díky svalovým 
dysbalancím k převaze jedné svalové skupi-
ny nad druhou. V typickém případě postižení 
dolní končetiny dochází k převaze inverzních 
svalů nad evertory nohy, tj. převaze přede-
vším dlouhých flexorů nohy s mohutným m. 
tibialis posterior nad peroneálními svaly (tzv. 
peroneální typ postižení). Dochází k atrofiím 
a parézám lumbrikálních a interoseálních 
svalů nohy a šlachy dlouhých extenzorů se 
tak více podílejí na balancování stoje a chů-
ze a táhnou prsty v metatarzofalangeálních 
kloubech do hyperextenze. 
Postupně se vyvíjí vysoký oblouk podélné 
klenby nohy (vysoký nárt) – exkavace nohy 
(pes excavatus) a propadnutí příčné klenby 
nohy (pes transversoplanus) při subluxaci až 
luxaci prstů nohy v metatarzofalangeálním 

Co to je genetické vyšetření ?  
 
Následující text Vám poskytne základní informace o genetickém 
vyšetření. Dozvíte se, co to je genetický test a proč byste ho  
měl(a) podstoupit. Přečtete si rovněž o jeho možných výhodách 
a úskalích. Pro porozumění principů genetického vyšetření 
musíte nejprve znát základní pojmy: gen a chromosom.  
 
Geny a chromosomy  
 
Naše tělo se skládá z milionů buněk. Většina buněk obsahuje 
kompletní sadu genů. Geny představují sadu pokynů pro 
kontrolu růstu a funkce našeho těla, jsou zodpovědné za naše 
charakteristické rysy, jako je barva očí, výška nebo krevní 
skupina. Máme tisíce různých genů. Vždy dědíme dvě kopie 
genů, jednu kopii od své matky a jednu kopii od svého otce. 
Proto se u každého z nás projevují podobné znaky po obou 
rodičích.  
 
Geny jsou umístěny v malých nitkovitých strukturách zvaných 
chromosomy. Obvykle máme 46 chromosomů ve většině buněk. 
Dědíme jednu sadu 23 chromosomů od své matky a jednu sadu 
23 chromosomů od svého otce. Máme tedy dvě sady po 23 
chromosomech, neboli 23 párů chromosomů.  
 
Někdy se vyskytne změna (mutace) v jedné nebo obou kopiích 
genu, která(-é) způsobí jeho vyřazení z funkce, což vede k 
rozvoji genetických onemocnění.  
 
Mezi typické genetické vady patří např. Downův syndrom, 
cystická fibróza či muskulární dystrofie.  
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skloubení s typickým retrakčním držením 
prstů ve flexi v interfalangeálních kloubech 
– drápovité prsty (digiti hammati), které jsou 
dány tahem dlouhého flexoru prstů. Relativ-
ním oslabením m. tibialis anterior dochází k 
flexi prvního paprsku nohy – prvního meta-
tarzu.(11, 12) Zesilující převahou invertorů 
nohy většinou dochází k addukci a inverzi 
nohy, pata se dostává do varózního posta-
vení, zkracuje se plantární aponeuróza a 
krátké flexory nohy – vzniká pes cavovarus. 
Při zkracování Achillovy šlachy dochází ještě 
k ekvinóznímu postavení nohy – vzniká pes 
equinocavovarus. U pacientů tak dochází k 
přetížení zevní hrany nohy a prvního meta-
tarzu(13) se vznikem otlaků a rizikem stre-
sové zlomeniny metatarzů – zlomeniny z 
přetížení(14) (při trofických změnách kosti). 
Varózní postavení paty ovlivňuje i postave-
ní v horním hlezenném kloubu s rozvojem 
nestability hlezna při insuficienci laterálních 
ligament. U některých pacientů dochází při 
varozitě patní kosti k relativní pronaci před-
ního segmentu nohy. Asi u 10 % pacientů 
nacházíme planovalgózní deformitu nohy. 
Se vznikem kostěných deformací nohy dochá-
zí k fixaci patologického tvaru chodidla. 
Progrese choroby samotné, tedy pokračující 
rozvoj postižení motorických i senzitivních 
nervových vláken, modifikuje další klinické 
příznaky jednak rozvojem artrózy a jednak 
vlivem na horní etáže dolní končetiny v oblas-
ti kolenních a kyčelních kloubů a příslušného 
svalstva této oblasti. Změny senzitivity a vadné 
postavení chodidel vedou k rozvoji trofických 
změn až ke vzniku nekrotických ulcerací. 
Klinicky je pro pacienta typická paretická 
chůze buď jednostranná, nebo oboustranná. 
Chodidlo přepadává do ekvinozity, pacient 
snadno zakopává o špičku chodidla a poru-
chu stereotypu chůze kompenzuje buď tzv. 
čapí chůzí, nebo končetinu cirkumdukuje. 
Dynamiku progrese svalového postižení 
popisuje funkční klasifikace dle Vinciho 

do sedmi stadií.(15) U pacientů pozoruje-
me poruchy stability, jež jsou dány nejen 
tvarovými změnami chodidla, svalovou 
insuficiencí, ale i změnami propriocepce 
a exterocepce. Ve složitém obraze CMT 
pozorujeme i častější funkční a strukturál-
ní změny v oblasti páteře (skolióza).(16, 
17) Charakteristickým projevem CMT je i 
obvykle pozdější nástup postižení horních 
končetin, především ruky, s poruchami úcho-
pové funkce a oslabením jemné motoriky. 
Konzervativní léčba
Základem léčby je správná diagnostika a zna-
lost prognózy, s kterou musí být pacienti (v 
případě dětí rodiče) seznámeni. Konzervativ-
ní léčba by měla především zpomalit zhoršo-
vání svalové síly, pohyblivosti, propriocepce 
i exterocepce. Měla by zpomalit rozvoj sva-
lových kontraktur a zabránit na druhé stra-
ně i přetěžování slábnoucího pohybového 
aparátu s udržením celkové dobré kondice i 
výkonnosti. U dětí je důležitá i ergodiagnos-
tika se stanovením vhodného vzdělávání a 
budoucího pracovního zařazení jedince. 
U dospělých je nutno stanovit možnost setr-
vání v dosavadním povolání či zaměstnání 
s možností či nutností pracovní převýcho-
vy, tedy léčení se musí zabývat i sociálními 
aspekty léčby. Ta by v nejtěžším případě 
měla vést alespoň k zajištění základní sebe-
obsluhy a lokomoce s nutností zachování 
opory o dolní končetiny. Kauzální léčba 
choroby neexistuje, určitý efekt může mít 
podpůrná léčba medikamentózní s nut-
ností dodržování správné životosprávy. 
Základem je individuální rehabilitace na 
základě kineziologického rozboru v pří-
slušných odborných centrech.(18) Je však 
nutno tuto léčbu kombinovat s prostředky 
technické ortopedie, čímž myslíme léčbu 
kalceotickou (vložky, obuv), nebo využí-
vání ortéz k retenci správného postavení 
nebo k repozici vznikajících deformit.(19) 
Na podkladě multidisciplinární spoluprá-

27



13

ce je třeba stanovit plán léčení s volbou 
správného rehabilitačního a ortopedického 
(operačního) postupu v případě jejich nutné 
kombinace. Na podkladě kineziologického 
vyšetření je možno volit i čistě konzerva-
tivní léčebný postup, ale opačný postup 
bez následné rehabilitace možný není. 
Operační léčba(20
U základního typického patologického 
postavení nohy u CMT, tedy u pes cavova-
rus, provádíme kombinaci uvolnění plan-
tární aponeurózy a krátkých flexorů chodi-
dla (Steindlerova operace) (21, 22) někdy 
i s prolongací dlouhých flexorů chodidla 
(dlouhý flexor palce a prstů)(23), která je 
důležitá při zároveň vzniklých drápovitých 
deformitách prstů, a to buď v místě jejich 
průběhu nad kotníkem, nebo v chodidle. Ke 
zlepšení pronace chodidla užíváme kom-
pletní transpozici m. tibialis anterior (mTA) 
na oblast báze pátého nebo čtvrtého meta-
tarzu, pro pouhé zlepšení dorziflexe užijeme 
rozpolcení šlachy mTA s hemitranspozicí 
(operace podle Biesalského a Mayera).(24) 
Svalová síla před operací musí být plně 
zachována (svalový test č. 5) s vědomím čás-
tečné ztráty funkce svalu po transpozici. Při 
výrazné exkavaci nohy a intenzívním tahu 
m. tibialis posterior indikujeme transpozici 
tohoto svalu přes membrana interossea do 
oblasti os cuboideum nebo na os cuneiforme 
na dorzu nohy.(11) Příčnou klenbu většinou 
operačně neřešíme, dáváme přednost kal-
ceotickému zajištění. Klasické prodloužení 
zkratu Achillovy šlachy „Z“ plastikou pro-
vádíme v sagitální rovině s ponecháním 
distálního úponu zevně na patě k zabránění 
rozvoje varozity patní kosti.(25) Věnujeme 
pozornost i délce dlouhého flexoru palce. 
Při varozitě chodidla a paty, byť reponibilní, 
tyto výkony nestačí. Musíme provést některou 
z kostních operací. Na naší klinice v takovém 
případě indikujeme Dwyerovu osteotomii 
patní kosti,(26) kdy zevně šikmo pod šlacha-

mi fibulárních svalů vytínáme totální klín s 
bází zevně v úhlu přesahujícím úhel, který ve 
stoje svírá osa bérce s osou talu (10–15°), tak 
abychom zajistili nášlapnou valgizaci patní 
kosti. Korigované postavení fixujeme dvěma 
Kirschnerovými dráty perkutánně zavedený-
mi z oblasti tuber calcanei kolmo na linii oste-
otomie, čímž využíváme tahu Achillovy šla-
chy k zajištění komprese v místě osteotomie. 
Na základě našich dlouholetých zkušeností 
jsme dospěli k poznatku, že tvar chodidla se 
odvíjí v zásadě vždy od postavení patní kosti. 
Při výrazné exkavaci nebo rotaci přední části 
chodidla do supinace nebo naopak do pro-
nace je nutno provést buď uvolnění všech 
kloubů sub talo (Faggiana), nebo při jejich 
zatuhnutí nebo těžké artróze provádíme klí-
novou resekci tarzu sub talo nebo resekuje-
me zvláště každý ze 3 kloubů subtalárního 
komplexu. Všechny tyto osteotomie fixujeme 
dočasně Kirschnerovými dráty zavedenými 
perkutánně. Dráty zavádíme pokud mož-
no v co nejmenším počtu a v dostatečné 
vzdálenosti od sebe (cca 1 cm). Při větším 
množství drátů a menší vzdáleností mezi 
dráty může hrozit podle našich zkušeností 
nekróza kloubní chrupavky s její sekvestrací 
při průchodu drátu do oblasti kloubu. U dětí 
z důvodu růstu chodidla provádíme v těchto 
kloubech v krajních případech hemiresekce. 
Délka ponechání podložené sádrové fixace 
po operaci se pohybuje v době od 6 týd-
nů (patní kost) do 3 měsíců (trojí déza sub 
talo). Při sádrování dbáme přitom nejen o 
modelaci podélné, ale i příčné klenby nohy. 
Deformity palce řešíme operacemi obdob-
nými pro hallux valgus, flekční kontraktury 
všech prstů řešíme prodloužením flexorů 
prolongacemi či tenotomiemi a vždy rekti-
fikacemi prstů na Kirschnerových drátech, 
jež mohou být zavedeny i těsně paraoseálně. 
Korekce postavení je možno provádět i přímo 
výkony na metatarzech (Weil, klínové osteo-
tomie báze).(27) Kapsulotomie kloubů včet-

17. Přijetí do registru spolupracujících lékařů: 
      PharmDr. Milan Krajíček,  FAVEA s.r.o. Kopřivnice 
18. Příprava článků na web Společnosti. 
19. Návrhy a realizace předloh „ čestný člen“.  
20. Objednání 2 knih z CMT Association z USA (The Patients“ Guide to
      CMT Disorders, CMT Disorders: Handbook for Primary Care Physicians),
21. Překlad článku z Bulletinu CMT Association v USA.
22. Žádost o dotace na MPSV. 

Přehled činnosti Společnosti C-M-T za měsíc říjen 2008
1. Zhodnocení průběhu semináře Společnosti C-M-T, konaného v Mikulově ve dnech 
 26. – 28.9.2008.
2. Informace č.75 z NRZP ( novela o zaměstnanosti ). 
3. Příprava zimního čísla informačního zpravodaje Bulletin 2008.
4. Sledování informací na internetu, které jsou přínosné pro členy Společnosti C-M-T.
5. Vedení účetnictví Společnosti C-M-T. 
6. Vyřizování elektronické korespondence. 
7. Vyřizování poštovní korespondence. 
8. Sledování informací v sociální a zdravotnické sféře.
9. Oslovení členů Společnosti, kteří nezaplatili členský příspěvek pro rok 2008. 
10. Vedení evidence členů Společnosti C-M-T, vedení přehledu o placení členských 
      příspěvků na rok 2008.
11. Telefonické poradenství členům Společnosti C-M-T/ soc. služby.
12. Firma INVACAR –  nabídka 2.000 Kč za prezentaci firmy na našich webových stránkách  
  a v Bulletinu.
13. Sledování webových stránek CMT společností v USA a Anglii.
14. Dodatek ke stanovám Společnosti C-M-T : Článek V – Práva a povinnost členů. 
15. Rozeslání info. letáčků spolupracujícím lékařům a lékařům na Slovensko. 
16. Příprava na 22. český a slovenský neurologický sjezd v Olomouci.  
17. Schválení přijetí nové členky do Společnosti C-M-T : J.Pravdová
18. Vyhledávání vhodného místa pro konání rekondičního pobytu v roce 2009.
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ně kloubů talokrurálního a talokalkaneárního 
provádíme jen zřídka, protože zvláště u mla-
dých pacientů nenacházíme jejich fibrózu. 
Ta vzniká až u starších pacientů při dlouho-
trvajících deformacích nebo po neúspěšných 
operačních zásazích. Neúspěch pouhých 
zásahů na šlachách a svalech či druhotné 
změny řešíme v pozdním věku nakonec 
resekčními operacemi (artrodézami). V pří-
padě vzniku méně časté evinoplanovalgozi-
ty chodidla využíváme při operační korekci 
tohoto stavu kombinace operací dozované 
prolongace Achillovy šlachy a stabilizace 
nohy sub talo extraartikulární artrodézou pod-
le Gricea v naší modifikaci.(28) Příklady něk-
terých operačních výkonů jsou na Obr. 1–10. 
Při pooperační rehabilitaci využíváme všech 
složek rehabilitace a fyzioterapie. U osteoto-
mií využíváme aplikace magnetického pole. 
Pooperační sádrování se snažíme – vzhledem 
k hrozbě rozvoje svalových atrofií – zkracovat 
jen na nejnutnější dobu. Při kontrole výsled-
ků rozlišujeme následky a změny způsobené 
progresí choroby, růstem u dětí či následky 
vzniklé rozvojem artrózy. Tyto tři skupiny 
se od sebe výrazně liší. Nejsou pooperač-
ními komplikacemi v pravém slova smyslu. 
Skutečné komplikace jsou dány poruchami 
hojení u končetin s trofickými změnami, u 
reoperací a u některých případů složité trojí 
dézy sub talo, kdy se i zvyšuje riziko infekce. 
Nepříznivým momentem pro operační léčbu 
je osteoporóza z inaktivity nebo při trofických 
změnách. Upozorňujeme také i na relativně 
vyšší výskyt Sudeckovy algoneurodystrofie, 
někdy i s torpidním průběhem. V současné 
době se snažíme o predikci těchto možných 
změn. U pacientů provádíme buď přípravu, 
nebo při prvních známkách pooperačních 
obtíží zahajujeme léčbu podáváním kalcito-
ninu, vápníku a vitamínu D. 
Závěr 
Klinika dětské a dospělé ortopedie a trauma-
tologie Fakultní nemocnice v Motole a 2. LF 

UK v Praze (přednosta doc. MUDr. Tomáš 
Trč, CSc., MBA) se věnovala ve své historii od 
založení v roce 1945 vždy řešení aktuálních 
otázek neurogenních vad pohybového apa-
rátu. V době po druhé světové válce to byla 
nejprve problematika poliomyelitis anterior 
acuta (dětská obrna) v její akutní podobě a 
později v podobě následných chabých obrn 
pohybového aparátu s druhotnými kostními 
deformitami (prof. Hněvkovský). Druhou 
velkou skupinou byla problematika rozštěpu 
páteře a později dětské mozkové obrny – DMO 
(Janec, prof. Popelka, 1960; Smetana, 1970). 
Zkušenosti a znalosti získané z této části 
našeho programu (během posledních 30. let 
bylo odoperováno několik tisíc pacientů s 
DMO) se snažíme využívat i při naší účasti 
na řešení problémů jiných neurogenních 
vad, jako je např. CMT. Ve FN Motol vznik-
la v r. 1999 mezioborová pracovní skupina 
neurologů, genetiků, rehabilitačních lékařů, 
fyzioterapeutů a ortopedů. Toto multidis-
ciplinární centrum pořádá pravidelné dia-
gnosticko-terapeutické semináře, zajišťuje 
vzájemná konziliární vyšetření pacientů 
a vypracovává komplexní léčebné plány. 
Taktika léčení vychází z individuality a 
potřeb pacienta a z prognózy dalšího vývo-
je postižení. Z ortopedického hlediska je 
důležité časové plánování operací. Upřed-
nostňujeme kombinace operací od jedno-
dušších (měkké tkáně, jednoduché osteo-
tomie) po složitější, tzv. krok za krokem, 
ale vždy s ohledem na funkční souvislost 
jednotlivých etáží s vědomím, že radikální 
výkony, jako např. artrodézy, jsou pro paci-
enta řešením konečným. Operace by měla 
předcházet morfologickým změnám, vzniku 
otlaků a ulcerací a sekundárním degenerativ-
ním změnám kloubů.(11, 29) Měla by vést 
ke zlepšení mobility pacienta, zlepšení jeho 
sebeobsluhy a umožnění výkonu povolání. 
Pracovním krédem naší pracovní skupiny je 
něco pro pacienta udělat, nikoliv s ním jen 

Zapsaly: J. Molitorisová, B. Klouzalová 

Přehled činnosti Společnosti C-M-T za měsíc srpen 2008
1.Zaplacení poplatku za doménu c-m-t na období 2008-2009.
2.Mgr. Šimůnek - jednání  se starostou Jánských lázní panem Němcem a dalšími radními o 
případném uskutečnění víkendového semináře příští rok v Jánských lázních. 
3.Jednání s Faveou s.r.o Kopřivnice / příprava výroby vitamínů pro členy Společnosti. 
4.Oslovení osobností kultury s prosbou o foto a pozdrav pro členy Společnosti. 
5.Příprava dotací pro rok 2009 na MZ. 
6.Příprava dotací pro rok 2009 na MPSV.
7.Mgr. Šimůnek - jednání s eurokomisařem pro soc. věci V. Špidlou. 
8.Sledování informací na webových stránkách NRZP, Helpnet, Paraple, průběžné vyhle-
dávání informací vhodných k předání členům Společnosti, aktualizace webových stránek 
Společnosti, spolupráce s p.Šiškou. 
9.Vyhledávání a zpracování příspěvků do Bulletinu, příprava Bulletinu podzim 2008. 
10.Příprava podzimního setkání Společnosti C-M-T v Mikulově.
11.Sledování a poskytování informací v sociální  sféře.
12.Vedeni evidence Společnosti C-M-T.
13.Předávání aktuálních informací členům Společnosti C-M-T disponujících e-mailovou adresou
14.Vedení účetnictví, odeslání dokladů - FÚ, PSSZ, ZP, průběžné účtování a podávání 
přehledů o stavu finančních prostředků výboru Společnosti

Přehled činnosti Společnosti C-M-T za měsíc září 2008
1. Vyzvednutí objednaných vitamínů pro členy Společnosti ve FAVEA s.r.o.  Kopřivnice.
2. Rozeslání vitamínů členům Společnosti.
3. Příprava podzimního Bulletinu.
4. Sledování informací na internetu pro využití Společnosti C-M-T a jejích členů.
5. Vedení účetnictví Společnosti C-M-T. 
6. Vyřizování elektronické korespondence. 
7. Vyřizování poštovní korespondence . 
8. Sledování informací v sociální a zdravotnické sféře.
9. Oslovení členů prostřednictvím e-mail korespondence o úhradě členských příspěvků.
10. Vedení evidence členů Společnosti C-M-T, vedení přehledu o placení členských 
      příspěvků na rok 2008.
11. Telefonické poradenství členům Společnosti C-M-T/ soc. služby.
12. Jednání na  magistrátu v Hradci Králové s Ing. Hermanem.
13. Jednání s hejtmanem   – Ing.Tomanem.
14. Účast na charitativní akci o.s. J.A.S.
15. Příprava a účast na  semináři Společnosti C-M-T v Mikulově. 
      28.9.2008 schůzka výboru Společnosti C-M-T. 
16. Uzavření semináře Společnosti v Mikulově / fakturace.

Přehledy činnosti Společnosti C-M-T
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……. při placení pojistného na sociální zabezpečení poprvé za měsíc leden 2009, které je 
podle nové právní úpravy splatné od 1. do 20. února 2009, čekají zaměstnavatele  změny?  
Podle platné právní úpravy od 1. ledna 2009 končí rozlišení plátců podle počtu zaměstnanců 
na organizace a malé organizace a zavádí se nový pojem „zaměstnavatel“. V návaznosti na 
tuto úpravu a další zákonné úpravy účinné od 1. ledna 2009 zavádí Česká správa sociální-
ho zabezpečení místo dosavadního osmimístného variabilního symbolu symbol desetimíst-
ný. Tento desetimístný variabilní symbol je nutné používat pro všechny platby pojistného na 
sociální zabezpečení a musí být uveden i na  předkládaném „Přehledu o výši pojistného a 
vyplacených dávkách“ od ledna 2009 (případně na dalších tiskopisech, na nichž je variabilní 
symbol uváděn). Desetimístný variabilní symbol bude mít zaměstnavatel přidělen po celou 
dobu registrace, tzn., že se nebude měnit ani v případě změny sídla zaměstnavatele. Přehled o 
výši pojistného a vyplacených dávkách je od ledna 2009 shodný pro všechny zaměstnavatele 
a bude plátcům k dispozici na www.cssz.cz i k odebrání v klientských centrech okresních 
správ sociálního zabezpečení a územních pracovištích PSSZ. Další změnou v oblasti výbě-
ru pojistného zaměstnavatelů je nové předčíslí účtu pro odvod pojistného. Místo předčíslí 
1011 bude nově zavedeno předčíslí 21012. Předčíslí 1011 nadále zůstává v platnosti pro 
odvod důchodového pojištění OSVČ a osob dobrovolně důchodově pojištěných. Změna 
předčíslí účtu platí  pro úhrady „Přehledů“ zaměstnavatelů  od ledna 2009, tzn. pro platby, 
které  zaměstnavatel hradí poprvé v únoru 2009 v termínu od 1. do 20., následně pro další 
kalendářní měsíce, kdy pojistné je podle nové právní úpravy splatné vždy od 1. do 20. dne 
následujícího kalendářního měsíce. Nový desetimístný variabilní symbol i další informace 
týkající se oblasti výběru pojistného budou každému zaměstnavateli sděleny dopisem v prů-
běhu ledna 2009. Výše uváděné změny jsou vyvolány jednak legislativními změnami a jednak 
modernizací programového vybavení ČSSZ, kdy ČSSZ postupně přechází z lokálního systému 
na systém centrální.

rr, zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení 

…… okresní správy sociálního zabezpečení již nebudou z moci úřední zahajovat řízení o 
přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity? Invaliditu osob budou od 1. ledna 2009 
lékaři OSSZ posuzovat výlučně v souvislosti se zahájeným řízením o přiznání částečného nebo 

Víte že ...
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Jak přežít zimu bez nemocí ?

1. pomocník: Olivový olej - zvláčňuje 
popraskané ruce a rty - Předtím, než vyjdete 
do zimy, potřete si ruce a rty olivovým ole-
jem. Funguje také obyčejné máslo či mar-
garín, ale na rozdíl od olivového oleje se tak 
dobře nevsáknou.
2. pomocník: Váleček - zahřeje nohy
Jeden z nejjednodušších způsobů, jak se 
zbavit studených nohou je masáž válečkem. 
Jezděte jím po chodidlech po dobu 3 minut. 
Váleček má ještě jeden blahodárný vliv. 
Pomůže vám natáhnout šlachy, takže se vám 
bude snáze chodit po vánočních nákupech.
3. pomocník: Kuřecí polévka - zmírňuje pří-
znaky nachlazení
Při nachlazení pijte nejen dostatek tekutin, 
ale dopřejte si i dva talíře kuřecí polévky den-
ně. Většinu infekcí dýchacího ústrojí způso-
buje produkce bílých krvinek, kterým se říká 
neurophily, ty zvyšují produkci hlenu. Kuřecí 
polévka zabraňuje tvorbě neurophilů.
4. pomocník: Láhev horké vody - posiluje 
imunitu
Kdykoliv cítíte, že na vás »něco leze«, přilož-
te láhev s horkou vodou k vašemu hrudníku. 
Přesně pod hrudní kostí se nachází brzlík, 
který vytváří T-lymfocyty, buňky, jež jsou 
základem obranných funkcí organismu. Tep-
lem jejich činnost posílíte.
5. pomocník: Láhev whisky (lze nahradit sla-
nou vodou)- likviduje bolest v krku
Někteří odborníci doporučují kloktat whisky 
s vodou. To by bylo ale zbytečné plýtvání. 
Úplně nejlepší je whisku vypít. Připravte si 
ozdravný nápoj. Vymačkejte půlku citronu, 
přidejte trochu horké vody, lžíci whisky a 
lžičku medu. Pokud nepijete alkohol, klok-
tejte slanou vodu. 
6. pomocník: Žvýkačka bez cukru - udržuje 
v kondici uši
Zánět uší patří k nepříjemným bolestem. 
Bohužel patří k častým nemocem zimního 

období. Při chřipce se smrkáním dostává hlen 
i do ušní trubice. Podle vědců se ale riziko, 
že onemocníte zánětem ucha snižuje o polo-
vinu, žvýkáte-li pětkrát denně. Akt žvýkání 
totiž posouvá hlen z ucha. Sladidlo xylitol, 
které se dává do žvýkaček bez cukru navíc 
napadá bakterie, které problém způsobují.
7. pomocník: Polštář navíc - ničí kašel
Pokud trpíte kašlem, určitě vám neuniklo, 
že váš stav se v noci zhoršuje. Je to proto, 
že se řasinky, kterým se říká cilia a které se 
vyskytují kolem plic a průdušek, narovnají 
a nemohou posouvat vrstvu hlenu. Hlen se 
pak hromadí, což způsobuje kašel. Když si 
hlavu podepřete polštářem navíc, chloupky 
zůstanou v původním stavu. Pokud netrpíte 
hlenovým kašlem, ale spíše suchým a šim-
ravým kašlem, zkuste si dát prst do ucha a 
lehce jím zatřást. 
8. pomocník: Žárovka - zlepšuje náladu
V zimě se častěji cítíme pod psa. Nedostatek 
sluníčka snižuje hladinu hormonu štěstí sero-
toninu. Minutové cvičení s žárovkou vám jej 
pomůže doplnit. Sedněte si do místnosti, ve 
které můžete zhasnout. Vezměte posuvnou 
lampu s 60wattovou žárovkou. Posaďte se 
metr od lampy, ujistěte se, že ji můžete zhas-
nout z místa, na němž sedíte. Rozsviťte lampu 
a dívejte se do ní jednu minutu. Pak ji zhas-
něte, zavřete oči a soustřeďte se na záblesk 
světla, které máte před sebou, dokud nezmizí.

rr, zdroj internet

něco dělat. Podle našeho přesvědčení je 
zvláště u pacientů s progresivními neurogen-
ními postiženími (např. CMT) nebo i u vyví-
jejícího se dětského organismu s jednorázo-
vým neurogenním postižením (např. DMO) 
nutné provádět pravidelné klinické kontroly 
po mnoho let tak, abychom mohli získáním 
vlastních zkušeností dospět k pravděpodob-
né prognóze jednotlivých stavů po stránce 
funkční a pohybové. Můžeme pak srovnávat 

výsledky neurogenních postižení pohybové-
ho aparátu léčených buď jen konzervativně, 
nebo různými operačními postupy v různém 
věku nebo při různém stupni postižení; nestačí 
provádět pouze časnou pooperační kontrolu. 
Vždy je nutno hodnotit pacienta komplexně 
s ohledem na jeho zdravotní stav a sociál-
ní možnosti. Podpora VZ 00064203/6506. 
                                                                    

rr, zdroj: Postgraduální medicína
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plného invalidního důchodu. Stát již nebude z vlastního podnětu přisuzovat statut invalidní 
osoby dočasně práceneschopným občanům, kteří o něj z jakéhokoliv důvodu nemají zájem. 
Občan, který po případné poradě s ošetřujícím lékařem dospěje k závěru, že jeho zdravotní 
stav odpovídá invaliditě, bude mít jako doposud právo podat prostřednictvím místně příslušné 
okresní (OSSZ), v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ) žádost o přiznání čás-
tečného nebo plného invalidního důchodu. Každý však bude mít nově také právo o invalidní 
důchod nepožádat a nechat si vyplácet nemocenské do skončení dočasné pracovní neschop-
nosti, nejdéle však do uplynutí podpůrčí doby. Dočasná pracovní neschopnost se ukončuje, 
pokud po 180 dnech jejího trvání je zdravotní stav pojištěnce stabilizovaný a umožňuje vyko-
návat i jinou než dosavadní pojištěnou výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu. 
Řízení o přechodu z pracovní neschopnosti do plné invalidity nebo částečné invalidity, které 
bylo zahájené před 1. lednem 2009,  se dnem 1. ledna 2009 podle zákona zastavuje, pokud 
před tímto dnem nevydala OSSZ rozhodnutí. Pokud již OSSZ rozhodnutí vydala, řízení se 
dokončí podle dosavadních předpisů, a to včetně možnosti podání odvolání. Výplata nemo-
cenského bude v těchto případech regulována dosavadními předpisy. Dosud bylo řízení 
o přechodu z pracovní neschopnosti do plné nebo částečné invalidity zahajováno z moci 
úřední příslušnou OSSZ za splnění určitých podmínek (pracovní neschopnost zaměstnance 
trvala alespoň šest měsíců, zaměstnanci náleželo nemocenské, nebyla uplatněna žádost o 
plný nebo částečný invalidní důchod, popř. žádost byla zamítnuta z jiných než zdravotních 
důvodů, byl zjištěn dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav). Byla-li u osoby pobírající nemo-
censké v rámci řízení o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity konstatována lékařem 
OSSZ plná/částečná invalidita, OSSZ vydala o této skutečnosti správní rozhodnutí a nemocen-
ské mu přestalo být vypláceno. Za účelem zajištění hmotného zabezpečení v budoucnu si pak 
dotyčný podal žádost o plný/částečný invalidní důchod.      
                                         

  rr, zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

….. nemocenské bude od 1. 1. 2009 náležet od 15. dne neschopnosti?
Nemocenské bude náležet od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti za 
kalendářní dny. Během prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti bude poskytovat 
zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy za pracovní dny, avšak náhrada mzdy, platu či 
odměny nebude příslušet za první 3 takovéto dny. Náhrada mzdy bude náležet pouze za 
dobu, v níž trvá pracovní vztah, který zakládá účast na nemocenském pojištění. 
Podpůrčí doba trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschop-
nosti nebo nařízení karantény, pokud není stanoveno jinak. 
Výše nemocenského za kalendářní den činí: 
60 % redukovaného denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné 
pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény, 
66 % denního vyměřovacího základu od 31. do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní 
neschopnosti nebo nařízené karantény, 
72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní 
neschopnosti nebo nařízené karantény, 
100 % denního vyměřovacího základu po celou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti 
nebo nařízené karantény v případech, kdy byl pojištěnec uznán dočasně práce neschopným 

23

Dobrý den, chtěla bych se zeptat: Mám nemoc CMT 1A.Se svým zdravotním stavem mám docela 
problémy : křeče v lýtkách, pálení na chodidlech, nevydržím stát moc ani v autobuse a při delší chůzi 
jsem pak hrozně unavená a úplně oslabená, někdy se mi na nohách objevují i otlaky, i přestože sem 
po operaci a mám i speciální vložky do bot, přímo dělané podle tvaru nohy bolesti jsou pořád stejné, 
taky mě i často bolí záda, mám špatnou hybnost i v kyčlích často mě bolí při trochu delší chůzi, 
nevydržím bez menších  přestávek ujít skoro ani 500m v kuse. Teďka jsem narazila tady na Vaší 
poradnu, tak bych se ohledně své nemoci chtěla zeptat jestli je možné na moje onemocnění 
získat třeba jen částečný invalidní důchod. Už jsem po operaci jedné nohy, chůze je lepší, po 
patách nemožná, ale bolesti nohou a únava jsou pořád stejné. Byla jsem operována v Praze v 
Motolské nemocnici. Lékaře, které nyní navštěvuji s touto nemocí nemají moc zkušeností a vět-
šinou vůbec nevědí co to je. Snažila jsem se o ČID zažádat, ale bylo mi řečeno, že podle jejich 
nějakých ,,tabulek“  to není možné jelikož v lékařských ,,tabulkách“ není nic o této nemoci 
zařazeno, tak se prý na to ten důchod nevztahuje a podle nich na něj nemám nárok. Když jsem 
řekla, že je to nemoc svalů a odumírání nervů, tak to ani nějak nikoho nezajímalo a řekli, že to 
prý není nijak závažná nemoc. Chtěla bych od Vás slyšet Vaše vyjádření zda-li to opravdu není 
možné, nebo co bych měla udělat?

Děkuji.
Odpověď : Mgr. Kantoříka, pracovníka úřadu veřejného ochránce práv 
Dobrý den, v prvé řadě je nutné, aby paní podala žádost o částečný či plný invalidní důchod 
(což již asi jednou učinila soudě dle jejího dotazu). Podáním žádosti se zahájí řízení, v jehož 
rámci bude žadatelčin zdravotní stav posouzen posudkovým lékařem příslušné správy sociální-
ho zabezpečení. Je vhodné, aby si žadatelka pro potřebu případného soudního sporu vyžádala 
záznam o jednání (má na něj právo). V opačném případě bude tento záznam odeslán k její-
mu praktickému lékaři. Na základě posudku lékaře rozhodne ČSSZ o žádosti, důchod přizná 
či žádost zamítne. ČSSZ již v drtivé většině případů nic, co se týče zdravotního posouzení, 
nepřezkoumává, vychází pouze z posudku. Pokud důchod není přiznán, je třeba proti tomuto 
rozhodnutí podat žalobu k příslušnému soudu. Tím je krajský soud místně příslušný dle bydliště 
žadatelky. Řízení před ním je bezplatné, nicméně je vhodné alespoň pro vypracování žalo-
by, vyhledat odbornou právní pomoc. Není to však podmínkou. V rámci soudního řízení bude 
soudem vyžádán posudek Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí, žadatelčin 
zdravotní stav bude znovu přezkoumán. Na základě tohoto posudku potom soud rozhodne.
Z e-mailu není zřejmé, zda je možno proti rozhodnutí v případě paní  brojit žalobou či nikoliv. 
Lhůta pro podání žaloby činí 2 měsíce ode dne doručení rozhodnutí. Pokud ano, bylo by dobré 
žalobu podat. Pokud ne, je třeba, aby paní Novotná podala novou žádost o důchod. V takovém 
případě je vhodné doložit ji novými zprávami odborných lékařů.
Co se týče její poznámky ohledně nemoci, kterou vyhláška „nezná“ – do vyhlášky skutečně 
nemoc C-M-T není výslovně zanesena jako je tomu např. u Bechtěrevovy nemoci. To ale nic 
neznamená. Pokud v této příloze 2 vyhl. 284/1995 Sb. není zdravotní postižení, které je příčinou 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, uvedeno, stanoví se procentní míra poklesu schop-
nosti soustavné výdělečné činnosti podle takového zdravotního postižení uvedeného v této přílo-
ze, které je s ním funkčním dopadem nejvíce srovnatelné (ustanovení § 6 odst. 6 vyhl. 284/1995 
Sb.).  Protože paní neuvedla konkrétnější skutečnosti, ani má odpověď nemůže být konkrétnější.
                                                                                  Kantořík

Dotazy a odpovědi
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nebo mu byla nařízena karanténa v důsledku toho, že se prokazatelně podílel ve veřejném 
zájmu na provádění záchranných nebo likvidačních prací při požáru, ekologické nebo prů-
myslové havárii, při povodni, vichřici nebo vyšším stupni větrné pohromy nebo při jiných 
mimořádných událostech jako člen jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce povolané ope-
račním střediskem Hasičského záchranného sboru České republiky. 
Denní vyměřovací základ se redukuje tak, že do částky první redukční hranice se u nemo-
cenského a ošetřovného počítá 90 %, z částky nad první redukční hranicí do druhé redukční 
hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranicí do třetí redukční hranice se 
počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranicí se nepřihlíží. U peněžité pomoci v mateřství 
a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se postupuje při redukci stejně s tím, že 
do částky první redukční hranice se počítá 100 %. Výši redukčních hranic platných od 1. 1. 
kalendářního roku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením. 
Dle současných předpokladů by redukční hranice od 1. 1. 2009 měly činit: 
redukční hranice 786 Kč,- 
redukční hranice  1 178 Kč,- 
redukční hranice  2 356 Kč,- 
Poživateli starobního nebo plného invalidního důchodu se nemocenské vyplácí od 15. kalen-
dářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo od 15. kalendářního dne nařízené karan-
tény po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž končí pojištěná činnost. 
Nárok na nemocenské nemá pojištěnec, který si úmyslně přivodil dočasnou pracovní neschop-
nost. Jestliže si pojištěnec přivodil dočasnou pracovní neschopnost zaviněnou účastí ve rvač-
ce nebo jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků nebo 
psychotropních látek nebo při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného 
přestupku, náleží mu nemocenské za kalendářní den v poloviční výši, bez ohledu na to, zda 
má rodinné příslušníky. Také v případě, kdy vznikla pojištěnci dočasná pracovní neschopnost 
nebo mu byla nařízena karanténa v době útěku z místa vazby nebo z místa výkonu trestu 
odnětí svobody, nemá nárok na nemocenské. 

                                                          rr, zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

….. počátkem května vstoupila v platnost Úmluva OSN o právech osob se zdravotním 
postižením, která je prvním mezinárodním legislativním dokumentem tohoto charakteru? 
K tomu, aby začala platit, byla zapotřebí její ratifikace ve 20 státech celého světa. Schvalovací 
proces začal 30. března a vyvrcholil 3. května, kdy úmluva vstoupila v platnost. Ze států 
Evropské unie ji prozatím ratifikovaly Španělsko, Maďarsko a Slovinsko.
Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením upravuje na mezinárodní úrovni 
práva těchto občanů v různých oblastech života, jako je přístup ke vzdělávání, bydlení, zdra-
votní péče, zaměstnávání, rovné postavení před zákonem, svobodný pohyb atd.
V souvislosti s ratifikací je třeba v každém státě sladit platnou legislativu s touto úmluvou. Na 
evropské úrovni by tomu měla pomoci i navrhovaná směrnice o zákazu diskriminace z důvo-
du zdravotního postižení, kterou připravilo Evropské fórum zdravotně postižených.
Text úmluvy v české i anglické verzi naleznete na stránkách www.nrzp.cz. 

rr, autorka Veronika Půrová, zdroj NRZP
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Je nutné se bát o práci?
V poslední době se množí případy, kdy 
zaměstnavatelé osob se zdravotním 
postižením tyto zaměstnance propouštějí 
s odůvodněním, že od ledna 2009 pro ně 
novela zákona o zaměstnanosti nastavuje 
nepříznivé podmínky a panuje i přesvědčení, 
že někteří lidé s určitým typem invalidního 
důchodu nemohou být zaměstnáni vůbec. 
Není tomu tak a rádi bychom jak zaměstna-
vatelům, tak zaměstnancům situaci vyjasni-
li. Novela zákona o zaměstnanosti opravdu 
prošla složitým vývojem a je možné, že mno-
zí zaměstnavatelé se obávají zbytečně pouze 
z neznalosti nejnovější situace.

Je pravdou, že novela zákona č. 435/2006 
Sb., o zaměstnanosti, obsahovala původně 
tyto nepříznivé změny:
- Příspěvek zaměstnavateli měl být pouhých 
2 700 Kč za osobu, které byl přiznán plný 
invalidní důchod dle zákona o důchodovém 
pojištění č. 155/1995 Sb. § 39, odst. 1 písm. 
b). Na zaměstnance pobírající částečný inva-
lidní důchod nebo plný invalidní důchod 
podle zákona o důchodovém pojištění č. 
155/1995 Sb. § 39, odst. 1 písm. a) mohl 
zaměstnavatel žádat maximálně 8 000 Kč.
- Další změnou, která se do zákona dostala, a 
byla považována za diskriminační, bylo zru-
šení příspěvku od úřadu práce pro zaměstna-
vatele na osoby, které pobírají příspěvek na 
péči ve IV. stupni závislosti (11 000 Kč) pod-
le zákona o sociálních službách č. 108/2006 
Sb.

Zástupci Národní rady osob se zdravotním 
postižením se koncem října setkali s minis-
trem Petrem Nečasem a dohodli tyto změny, 
které redukují výše uvedené nedostatky:
- Od 1. ledna 2009 bude jednotný příspěvek 
ve výši 8 000 Kč na podporu zaměstnavate-
lů zaměstnávajících více než 50% osob se 

zdravotním postižením, tj. příspěvek dle § 78 
zákona o zaměstnanosti. To znamená, že ať 
již má zaměstnanec jakýkoli typ invalidního 
důchodu, příspěvek je ve stejné výši. 
- Dále bylo dohodnuto, aby bylo možné tento 
příspěvek využít pouze jednou na jedno rod-
né číslo a pokud má některý pracovník více 
pracovních úvazků v různých chráněných 
dílnách, tak příspěvek bude vyplácen té, u 
které pracovník uzavřel smlouvu jako první. 
- Zaměstnavatel může příspěvek čerpat i na 
osoby pobírající příspěvek na péči ve IV. 
stupni závislosti.

Původní novela zákona vejde v účinnost od 
1. ledna 2009 a v současné době je před 
konečným schválením v Senátu i norma, 
která ji upravuje, a která bude rovněž účinná 
k 1. lednu 2009. Nic tedy nebrání tomu, aby 
byli nadále za podpory státu zaměstnávány 
osoby se zdravotním postižením. 

MŠ, Hana Valová, Liga vozíčkářů (převzato)
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…..byl vydán speciální atlas o dostupnosti památek v centru Prahy?
Publikaci autorky Milady Burčíkové, jejíž přesný název je „Pražská památková rezervace 
– Atlas přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu“, je možné získat v Centru 
samostatného života POV v Benediktské ul. v Praze 1, dále v informačních střediscích Magis-
trátu hlavního města Prahy v Jungmannově ul. a na Mariánském náměstí, v centrech Pražské 
informační služby, v Informačním centru CzechTourism na Staroměstském nám. a nově také v 
Informačním centru Evropské unie v Jungmannově ulici.
Publikace je k dostání zdarma. Můžete ji také získat na dobírku: zájemci mohou zavolat na 
telefon 224 827 210 či 224 826 078 nebo napsat e-mail na adresu pov@pov.cz. Cena dobírky 
je momentálně 84 Kč.                             

 rr, zdroj POV

….. jak získat příspěvek na koupi počítače?
O příspěvek na pořízení počítače můžete požádat v rámci příspěvku na opatření zvláštních 
pomůcek podle vyhlášky č. 182/1991 Sb., § 33. Osobní počítač lze uznat za srovnatelný s psacím 
strojem se speciální klávesnicí v případě, že počítač bude používán k přípravě budoucího povo-
lání nebo k pracovní činnosti. V případě potřeby lze přispět i na pořízení speciálních úprav 
ovládacích prvků počítače. Žádá se na sociálním odboru obce s rozšířenou působností. 
Pokud neuspějete s touto žádostí nebo vám budou stále chybět finance, obraťte se na 
Nadaci Charty 77, která má speciální projekt Počítače proti bariérám. Kontakt je: Melan-
trichova 5, Praha 1, 110 00, tel.: tel.: 224 230 216, 224 214 452, e-mail: nadace77@
bariery.cz, www.bariery.cz.      

                                                                                     rr

……. jak postupovat v případě dopravní nehody od ledna 2009?
Od 1. ledna 2009, kdy nabude účinnosti novela zákona o silničním provozu provedená záko-
nem č. 274/2008 Sb., se v otázkách ohlašovací povinnosti dopravních nehod mnohé změní. 
Třebaže nehodu pochopitelně nikomu nepřejeme, když už k ní přece jen dojde, je dobré 
vědět, co dělat. 
Není to tak dávno, kdy se Policie ČR musela volat prakticky ke každé dopravní nehodě. 
Ještě v roce 2000 byl totiž limit pro oznamovací povinnost nehody stanoven na pouhých 
1 000 Kč. Od ledna 2001 jej tehdy nový zákon výrazně zvýšil, a to na 50 000 Kč. Částka, od kte-
ré nehodu musíme hlásit se výrazně zvýší, a to na dvojnásobek. Od ledna 2009 bude činit rov-
ných 100 000 Kč.Od vyššího limitu si policie hodně slibuje, hlavně pak to, že se namísto objas-
ňování dopravních nehod bude moci víc věnovat běžnému dohledu nad silničním provozem.
Kdy volat policii?
Zrekapitulujme si, v jakých případech budeme po 1. lednu 2009 dopravní nehodu povinně 
hlásit Policii ČR.
Muže zákona budeme volat v těchto případech:
1. Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
2. Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě pře-
vyšující 100 000 Kč.
3. Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození 
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dítě přestalo splňovat podmínku nezaopatřenosti, ale motorové vozidlo je nadále používáno 
pro jeho dopravu nebo když dítě zemřelo. 
Výše dávky: Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí nejvýše 100 000 Kč, výše 
příspěvku na celkovou opravu motorového vozidla činí nejvýše 60 000 Kč. Výše příspěvků se 
určí zejména s ohledem na majetkové poměry žadatele a osob považovaných podle zákona 
o důchodovém pojištění za osoby jemu blízké, které s ním žijí v domácnosti. Součet příspěvků 
na zakoupení motorového vozidla, příspěvků na celkovou opravu motorového vozidla a pří-
spěvků na zvláštní úpravu motorového vozidla nesmí v období deseti let po sobě jdoucích 
přesáhnout částku 200 000 Kč. Od vyplacených částek se při určování součtu odečítají částky, 
které žadatel vrátil v uvedeném období.

Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla (§ 35)
jednorázová, obligatorní dávka sociální péče

Poskytuje: obecní úřad obce s rozšířenou působností 
Komu:  Občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze 
č. 5. Podmínkou pro poskytnutí tohoto příspěvku je, že žadatel sám řídí motorové vozidlo 
a pro své trvalé zdravotní postižení zvláštní úpravu motorového vozidla nezbytně potřebuje. 
Výše dávky: Příspěvek se poskytne v plné výši ceny takovéto úpravy. Výjimkou je situace, kdy 
by součet vyplacených příspěvků na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motoro-
vého vozidla v posledních 10 letech přesáhl částku 200 000 Kč. 
Závazek: Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla se poskytne pouze, pokud se žadatel 
zaváže písemně předem, že vrátí vyplacený příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že
a.  motorové vozidlo, na jehož zvláštní úpravu příspěvek použije, přestane být před uplynu-
tím pěti let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím 
b.  motorové vozidlo přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku 
používáno pro jeho dopravu 
c.  do dvou měsíců ode dne zakoupení motorového vozidla nepřestane být vlastníkem 
původního motorového vozidla, s výjimkou jednostopého motorového vozidla 
d.do šesti měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na úpravu motorového vozidla. 
Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevymáhá v případě, že občan, kterému byl vyplacen, 
zemře do pěti let ode dne jeho vyplacení.

rr, zdroj www.mpsv.cz 
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zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, 
kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, 
zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.
4. Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození 
její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).
5. Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabez-
pečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).
6. Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit 
plynulost provozu.
V případě všech ostatních dopravních nehod bychom si měli vystačit sami, tedy bez součin-
nosti policie.
Na druhou stranu je ale potřeba říct, že oproti současnému stavu se toho zas až tolik nezmění. 
Nejpřevratnější změnou vlastně není ani stotisícový limit, nýbrž změna v koncepci ochrany 
vozidel třetích osob, pokud řidič takového vozidla měl přímou účast na nehodě.
Zatímco dnes voláme policii ke každé nehodě, kterou jsme měli třeba se služebním autem 
nebo s autem na leasing, od ledna 2009 se to radikálně změní a policie se i v těchto případech 
bude volat jenom tehdy, přesáhne-li škoda na vozidle (včetně přepravovaných věcí) částku 
100 000 Kč.
Bez policie? Sepište o nehodě záznam!
Zákon bude od ledna 2009 účastníkům nehody ukládat jednu úplně novou povinnost. U 
dopravních nehod, ke kterým se policie nevolá, budou účastníci nehody povinni sepsat spo-
lečný záznam o dopravní nehodě.
Ten musí obsahovat popis času a místa vzniku dopravní nehody, její příčinu, průběh 
a následky, identifikaci účastníků nehody a zúčastněných vozidel. Účastníci nehody 
budou povinni záznam podepsat a neprodleně předat pojistiteli, který by měl plnit vůči 
poškozenému (tj. pojišťovně viníka dopravní nehody).
Záznam o dopravní nehodě může mít v zásadě libovolnou formu, žádný pevně stano-
vený formulář zákon nepředepisuje. Přesto lze doporučit tzv. euroformulář záznamu o dopravní 
nehodě, který současně doporučujeme všem řidičům vozit v autě s sebou. Nikdy nevíte, kdy se 
vám může hodit. Při nehodě, ke které můžete přijít jako „slepí k houslím“, hrají svou roli taky 
nervy a stres, takže by se mohlo snadno na uvedení některého důležitého údaje zapomenout.
Pokud by vám některý z účastníků nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání záznamu 
o nehodě, zavolejte k nehodě policii. Vás to nic stát nebude, protože úvahy o zpoplatnění 
„planého“ výjezdu policie k nehodě byly nakonec zavrženy.
Odepřením sepsat záznam o nehodě se ale druhý účastník dopravní nehody dopustí přestupku.
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Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením – 3. část
Příspěvek na zakoupení motorového vozidla a příspěvek na celkovou opravu motorového 
vozidla (§ 35) 
jednorázová, obligatorní ( zavazující) dávka sociální péče

Poskytuje: obecní úřad obce s rozšířenou působností 
Komu:  občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze 
č. 5  písmenech a) až g) (najdete v  Bulletinu č. 25 ) , který motorové vozidlo bude používat 
pro svou dopravu a který není umístěn k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče, popřípa-
dě ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení a je odkázán na individuální dopravu. 
rodiči nezaopatřeného dítěte, jde-li o dítě starší tří let a s těžkou vadou nosného nebo pohybo-
vého ústrojí (příloha č. 5 písm. a) až g) vyhlášky č.182/1991 Sb.) nebo je úplně nebo prakticky 
nevidomé nebo mentálně postižené a jeho mentální postižení odůvodňuje přiznání mimořád-
ných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně. Podmínkou je, že rodič bude 
motorové vozidlo používat pro dopravu tohoto dítěte. Pokud je dítě umístěno k celoročnímu 
pobytu v ústavu sociální péče, popřípadě ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení, je pod-
mínkou pro poskytnutí příspěvku, že rodič dítě pravidelně navštěvuje. Příspěvek může být 
poskytnut jen jednomu z rodičů. 
Příspěvek se poskytuje na období pěti let. Tato podmínka neplatí, pokud žadatel vrátil pří-
spěvek nebo jeho poměrnou část. Jednou v období deseti let po sobě jdoucích lze výjimeč-
ně poskytnout příspěvek na zakoupení motorového vozidla před uplynutím pěti let ode dne 
vyplacení předchozího příspěvku, dojde-li k poškození, zničení nebo odcizení vozidla, na 
které byl příspěvek poskytnut, a je-li prokázáno, že žadatel toto poškození, zničení nebo 
odcizení vozidla nezavinil. V případě žádosti o příspěvek na celkovou opravu motorového 
vozidla musí být dále prokázáno, že je taková oprava nevyhnutelná. Podmínkou pro poskyt-
nutí příspěvku na zakoupení motorového vozidla v případě odcizení dále je, že odcizené 
motorové vozidlo bylo pro případ odcizení pojištěno. 

Závazek: Příspěvek na zakoupení motorového vozidla a příspěvek na celkovou opravu moto-
rového vozidla se poskytne pouze, zaváže-li se žadatel písemně předem, že vrátí vyplacený 
příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že
a.    motorové vozidlo, na jehož zakoupení nebo opravu příspěvek použije, přestane být před 
uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím 
b.  motorové vozidlo přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku 
používáno pro jeho dopravu nebo pro dopravu dítěte 
c.  do dvou měsíců ode dne zakoupení motorového vozidla nepřestane být vlastníkem 
původního motorového vozidla, s výjimkou jednostopého motorového vozidla; za původní 
motorové vozidlo se nepovažuje motorové vozidlo, na jehož zakoupení nebo celkovou opra-
vu je podána žádost o příspěvek 
d.  do šesti měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na zakoupení nebo opravu moto-
rového vozidla.
Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevymáhá v případě, že občan, kterému byl vyplacen, 
zemře do pěti let ode dne jeho vyplacení, nebo, jde-li o příspěvek vyplacený rodiči, když 
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