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Ve dnech 1.5.-3.5.2009 pořádala Společnost C-M-T rekondiční víkendový pobyt.
Tentokrát jsme se setkali v Soběšicích na jihu Čech. Poděkovat bychom touto cestou 
chtěli zaměstnancům penzionu „Pod Hořicí“, kde jsme byli ubytováni, a to paní 
Kučerové a  paní Pašavové za vstřícnost a ochotu, dále pak rehabilitační pracovnici 
paní Blatské za blahodárné masáže a koupele.
Naše poděkování si zaslouží i zaměstnanci vodního mlýna v Hoslovicích, který jsme 
také společně navštívili. Byli jsme zde uvítáni pracovníky v dobových kostýmech, 
kteří nám zajistili  bezplatnou prohlídku, pomoc při překonávání bariér a odborný 
výklad o této ojedinělé historické budově.  Velký dík si zaslouží i pan Pavel Smola, 
který nám umožnil návštěvu své obory v Kraselově.
Jelikož je většina z nás špatně pohyblivá, bylo nám dovoleno zajet auty až 
do středu obory. Každý z nás se zde mohl seznámit s chovem zvěře, dokon-
ce některým našim členům se podařilo nakrmit jelena z ruky. Pro většinu 
z nás byl přímý kontakt se zvířátky ojedinělým zážitkem a proto umožnění
vstupu na tento soukromý pozemek velmi oceňujeme. V neposlední řadě náleží náš 
velký dík manželům Sokolovým, za precizní přípravu celé akce a bohatý program, 
který nám připravili.

                                                                          
                                                                                          Výbor Společnosti C-M-T

Naše poděkování
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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 one-
mocněním  CMT,
•  shromažďovat finanční prostředky pro organizování podpůrných programů a 
rovněž pro výzkum onemocnění CMT ,
•  zprostředkovávat komunikaci mezi pacienty a orgány státní správy a samo-
správy v ČR i mezinárodními institucemi,
•  navrhovat orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní či jiná  
opatření ve prospěch zdravotně postižených a posuzovat návrhy opatření týka-
jících se život ních podmínek zdravotně postižených,
•  sledovat a vyhodnocovat realizaci legislativních i jiných opatření ve pro-
spěch osob se zdravotním postižením, vyplývajících z mezinárodních závazků i 
právních norem České republiky, a v případě potřeby iniciovat opatření k nápra-
vě zjištěných nedostatků,
•  vydávat periodické i neperiodické publikace, týkající se onemocnění CMT 
nebo činnosti Společnosti. Choroba Charcot-Marie-Tooth neboli CMT je dědič-
ná neuropatie, která postihuje v České republice asi 4 tisíce osob. CMT je rozší-
řena celosvětově, vyskytuje se ve všech rasách a etnických skupinách. Přestože 
byla objevena již roku 1886 třemi lékaři ( Jean-Marie Charcot, Pierre Marie a 
Howard Henry Tooth), zůstávají příčiny některých forem choroby dosud neob-
jasněné. 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 citlivosti 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 nezkracuje očekávanou délku 
života, vede však nezřídka k invaliditě pacientů.
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Velký dík také patří firmě Otto Bock ČR s.r.o., která si v našem Bulletinu zadala 
reklamu a pomohla nám zajistit vydání tohoto čísla. V naši  tíživé finanční situaci si 
této pomoci vážíme dvojnásob.  

Výbor Společnosti C-M-T

foto nahoře: Mlýn v Hoslovicích
foto v pravo: V oboře u pana Smolky
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 Krákorou, Škromachem, Jičínským, Pakostou, Maršíčkem, Páralovou 
 a Šojdrovou. 
11. Zaplacen členský příspěvek NRZP za rok 2009 ve výši 500,- Kč
12. Sociální poradenství při telefonických a e-mailových dotazech.
13. Příprava letního čísla Bulletinu 2009.
14. Informace ohledně financí Společnosti byla zveřejněna na webu.
15. Společnost C-M-T se přihlásila do 19. ročníku Adventních koncertů České  
 televize s projektem  „Pořízení genetického analyzátoru ABI 3130 pro 
 vyšetření a výzkum příčin dědičné neuropatie Charcot - Marie - Tooth
 (CMT) u pacientů a jejich rodin v DNA laboratoři Kliniky dětské neurologie 
 2. lékařské fakulty  UK“.
16. Za nové členy Společnosti C-M-T byli přijati Ing. Jaroslava Zahradníková 
 ( Praha ), Dana Novotná ( Kutná Hora ) a Pavla Michalová ( Velešín ).
17. Sledování nových zákonů a vyhlášek, vztahujících se k problematice tělesně
 postižených.
18.  Sledování informací vhodných k předání do Bulletinu a na web Společnosti 
 na portálech pro osoby se zdravotním postižením.
19.  Vedení účetnictví Společnosti C-M-T.
20.  Vyřizování poštovní a elektronické korespondence.
21.  Aktualizace členské základny a kontaktů na lékaře na webu Společnosti
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s  blížícím se  létem vám opět  přinášíme zprávy o tom, jak  nám uplynulý 
čtvrt rok utekl. Seznámíme vás  s naší výborovou  činností, jakých akcí  jsme 
se zúčastnili, co se nám podařilo či nikoliv. Poskytneme  rady a důležité infor-
mace. V tomto Bulletinu vám místo „genetiky“ nabízíme článek Hereditál-
ní neuropatie, o kterém se zmiňoval MUDr. Radim Mazanec, Ph.D. na valné 
hromadě Společnosti C-M-T. Příručky o genetice budou opět pokračovat od 
příštího čísla, k tomuto číslu Bulletiny je přiložena brožura společnosti Otto 
Bock ČR: Pomocník při ochrnutí. Velmi bychom uvítali zájem z vaší strany,  
neustále vás vyzýváme ke spolupráci. Napište, co Vás zajímá, jak z lékařské, 
sociální či právní oblasti. Budeme se snažit kontaktovat odborníky a poskytnout 
kvalifikované odpovědi, či být jinak nápomocni při řešení vašich problémů. 
Za výbor Společnosti i redakční radu vám všem přejeme vydařenou dovolenou, 
hodně odpočinku a letní pohody.

                  
                                                                       PaedDr. Jitka Molitorisová

                                                                                       Blanka Klouzalová 
                                                                                         Bohuslava Sokolová

zdravím Vás s přicházejícím létem. Rád bych Vám přinesl nějaké pozitiv-
ní zprávy, ale moc jich není. Je smutné, že právě v roce 10. výročí existence 
Společnosti C-M-T jsme se dostali do situace, že jak Ministerstvo zdravotnic-
tví, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí nepřidělily naší Společnosti žád-
nou státní dotaci a my jsme se tak ocitli na hranici samotné existence. Přesto 
se nevzdáváme a budeme bojovat, a to ne za sebe, ale hlavně za Vás. Toto 
číslo Bulletinu vychází za finančního přispění společnosti Otto Bock ČR. 
Pro další čísla se budeme snažit sehnat obdobné sponzory a budeme rádi 
i za jakýkoliv Váš tip či pomoc. Děláme to ostatně pro sebe… Přesto nechci 
být jen smutný, čekají nás letní radovánky, dovolené a hlavně odpočinek. Kon-
cem června se stejně jako každý rok chystám do Janských Lázní na léčebný 
pobyt, tak doufám, že se tam se spoustou z Vás setkám. Po prázdninách jsme 
plánovali seminář v Janských Lázních, nepodařilo se nám ale bohužel zajistit 
dostatečnou kapacitu na ubytování. Přeji Vám všem hodně sluníčka, málo spá-
lených zad a obličejů a těším se na případné setkání.    
                                                                                           Srdečně Váš Michal

Přehled činnosti Společnosti C-M-T za  měsíc  duben  2009
1.   Příprava a organizace rekondičního víkendového pobytu Společnosti C-M-T, 
 Soběšice u Sušice 1. – 3. 5. 2009.
 2.  Jednání s redakcí časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie,  
 získán souhlas ke zveřejnění studie „Hereditární neuropatie“
 – autoři R. Mazanec, O. Horáček, A. Kobesová, P. Smetana atd.
3.  Zástupce Společnosti C-M-T p. Luboš Můr se na pozvání Národní rady
  osob se zdravotním postižením ČR zúčastnil mezinárodní konference 
 s názvem EVROPOU BEZ BARIÉR ve dnech 20. - 21. 4. 2009 v TOP 
 HOTELU PRAHA a dále Setkání ke vzácným onemocněním 15.4.2009 
 v Praze, které pořádala  evropská organizace EURORDIS o aktuálních 
 doporučeních Evropské  komise o screeningu a léčení vzácných onemocnění.
4.   Domluvena spolupráce Společnosti C-M-T s firmou Otto Bock ČR s.r.o, která
 si u naší Společnosti  zadala reklamu. S letním číslem Bulletinu bude všem  
 členům Společnosti zaslána brožura  „Ortotický pomocník při ochrnutí“.
5.   Společnost C-M-T obdržela pozvání na workshop „Vzácná onemocnění
 a novorozenecký screening z pohledu pacientů a rodičů“. Vzhledem
 k tématu nebyl na workshop žádný zástupce Společnosti vyslán.
6.   MUDr. Seeman zpracoval odbornou odpověď na téma těhotenství a případ 
 né zhoršení zdravotního stavu u žen s CMT. Odpověď je uveřejněna na  
 webu a v letním Bulletinu. Bylo dohodnuto oslovit ženské lékaře v ČR 
 informačním letáčkem Společnosti a informovat je o nemoci CMT.
7.   Na Magistrát hl. m. Prahy byla zaslána aktualizovaná finanční rozvaha 
 Společnosti C-M-T, jakožto poskytovatele sociálních služeb.
8.   Společnosti C-M-T nebyla přidělena státní dotace ani na jeden z podaných  
 projektů u Ministerstva zdravotnictví ČR - Bulletin, činnost, víkendový 
 seminář a odborná lékařská publikace k 10. výročí existence Společnosti.  
 Společnost C-M-T se obrátila na ministryni Danielu Filipiovou s dotazem  
 ohledně důvodů nepřidělení dotace. Ani po přezkoumání však nebyl 
 shledán důvod k podpoře projektů Společnosti.
9.   Společnosti C-M-T nebyla ani ve druhém kole přidělena státní dotace na
 poskytování odborného sociálního poradenství ze strany Ministerstva práce
 a sociálních věcí ČR. Společnost C-M-T se obrátila na ministra Petra Nečase
 s dotazem ohledně důvodů nepřidělení dotace.  Na základě našich 
 intervencí byl Společnosti schválena dotace ve výši  80 000,- Kč.
10. Ve věci nepřidělení dotací z MZ a MPSV ČR informovala Společnost C-M-T 
 kromě odpovědných ministrů i předsedy všech poslaneckých a senátorských
 klubů parlamentu ČR. Osobní jednání proběhlo s poslanci a senátory 

Milí přátelé,

Ahoj lidičky,
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Valnou hromadu zahájil Mgr. Michal Šimůnek, přivítal přítomné a omluvil nepří-
tomnost členek výboru Společnosti p. Blanky Klouzalové a p. Bohuslavy Sokolo-
vé. Valné hromady se zúčastnilo 74 hlasujících členů Společnosti C-M-T. Z toho 
bylo přítomno 30 hlasujících a 44 platných hlasů na základě plných mocí. Byl 
schválen jednací a volební řád, proběhla volba předsedy valné hromady, zapisova-
tele a ověřovatele zápisu, byl schválen program, který byl uveden na pozvánkách, 
zaslaných všem členům Společnosti v zimním Bulletinu 2008. Předseda Společnosti 
Mgr. Michal Šimůnek informoval valnou hromadu a seznámil účastníky s činností 
Společnosti. Hovořil o rekondičním pobytu ve Velkých Losinách, který se konal 
v červnu 2008. Dále hovořil o víkendovém semináři v hotelu Eliška v Mikulově 
v září 2008, jehož součástí byl také odborný program, kde se aktivně zúčastni-
li odborníci na sociální služby a právo. Součástí semináře byla návštěva vinného 
sklípku. Tyto akce se mohly uskutečnit díky dotacím a sponzorským darům. Dále 
Mgr. Šimůnek uvedl, že Společnost C-M-T se výrazně zviditelňuje a patří mezi 
nejaktivnější Společnosti, které pomáhají zdravotně postiženým občanům; Spo-
lečnost aktivně jednala s některými významnými politiky, jako jsou např. minis-
tryně Džamila Stehlíková, nebo ministr Michael Kocáb, některé záležitosti se také 
projednávaly s řediteli odborů MZ a MPSV, především s Mgr. Martinem Žárským, 
významná jednání proběhla také s eurokomisařem pro sociální věci  Ing. Vladi-
mírem Špidlou. Nutno také připomenou spolupráci s kolegy ze Slovenské repub-
liky. Společnost C-M-T v roce 2008 pomáhala nejen svým členům, ale i dalším 
tělesně postiženým osobám s vyřizováním a poskytováním sociálního poradenství 
a to formou osobní, telefonickou nebo elektronickou. Žádostí o poskytování indi-
viduálního, sociálního poradenství se během roku 2008 výrazně navýšilo. Spo-
lečnost získala odborníka na invalidní důchody, Mgr. Pavla Kantoříka. Pro členy
Společnosti, kteří mají k dispozici e-mail, byly pravidelně rozesílány aktuální infor-
mace, změny v legislativě a jiné užitečné odkazy.  V roce 2008 byl také Společností 
vydán nový informační leták, který prezentuje chorobu CMT a doplňuje nové infor-
mace z výzkumů této nemoci. Část letáku se věnuje preimplantační diagnostice. 
Z USA ze společnosti CMT association byly zakoupeny dvě publikace s aktuálními 
informacemi, které jsou nyní v překladu. Dále Mgr. Michal Šimůnek upozornil na 
významné lékařské příspěvky, např. článek „Narkóza u pacientů s CMT nemocí“. 
Také byla připomenuta opakovaná jednání ohledně lázeňské léčby a nových mož-
ností ve využívání lázeňské péče jedenkrát ročně. Předseda Společnosti C-M-T dále 
informoval přítomné o účasti a prezentaci na předávání cen MOSTY (2007 Chrudim, 
2008 Karlovy Vary), benefičním koncertu prof. Kvapila v Rudolfinu v  Praze v březnu 
2008, účast Společnosti C-M-T na IX. Republikovém shromáždění NRZP konaném 

 zástupce Společnosti.
3.   Výbor projednal přípravu podzimního semináře v Janských Lázních, zvážil 
 výběr hotelu i místo konání semináře, termín semináře je předběžně 
 stanoven na začátek října 2009.
4.   Sociální poradenství při telefonických a elektronických dotazech.
5.   Příprava a organizace rekondičního víkendového pobytu Společnosti C-M-T, 
 Soběšice u Sušice 01.– 03.05.2009.
6.   Sepsání a odeslání dopisu ministru práce a sociálních věcí ČR RNDr. Petru 
 Nečasovi ve věci dotací  na poskytování sociálních služeb. Dopis byl dán na 
 vědomí dále premiéru Mirku Topolánkovi, předsedovi ČSSD Jiřímu Paroub 
 kovi, předsedovi Výboru pro sociální politiku PSP Zdeňku Škromachovi 
 a předsedkyni Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Aleně 
 Palečkové.
7.   Příprava, korektura, tisk a expedice jarního čísla Bulletinu 2009.
8.   Odeslání článků mezi naše členy, kteří disponují e-mail adresou: Praha  
 zavedla pro tělesně postižené dopravu ode dveří ke dveřím; Vyšla Příručka  
 OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2009; Taxi a neslyšící;  
 Internetová korespondenční soutěž INKOS. 
9.    Schválena prezentace Společnosti v publikaci „Ortotický pomocník při 
 ochrnutí“, vydávaný firmou Otto Bock ČR s.r.o, publikace bude zaslána 
 všem členům Společnosti.
10.  Sledování nových zákonů a vyhlášek, vztahujících se k problematice 
 tělesně postižených.
11.  Sledování informací vhodných k předání do Bulletinu a na web Společnosti 
 na portálech pro osoby se zdravotním postižením.
13. Zaslání Ročního výkazu o zařízeních sociálních služeb a poskytování 
 sociálních služeb V1-01 za rok 2008 na MPSV.
14. Vedení účetnictví Společnosti C-M-T. Podávání přehledu o stavu účetnictví  
 výboru Společnosti  C-M-T. Podání daňového přiznání za rok 2008. 
 Zaslání výročních zpráv na Úřad vlády, MPSV a MZ k jednotlivým dotacím  
 za rok 2008.
15. Vyřizování poštovní a elektronické korespondence.
16.  Příprava a vložení nových článků na web Společnosti.
17.  Aktualizace členské základny a kontaktů na lékaře na webu Společnosti.
18.  Vystavena faktura na Severočeské doly  - za poskytnuté služby a reklamu.
19.  Vypracování článku pro časopis Skok.

Informace z valné hromady Společnosti C-M-T dne 27.03. 2009   
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30.-31. 5. 2008 v Praze. Účast na 22. českém a slovenském neurologickém sjezdu v  
Olomouci. Účast na semináři občanského sdružení Občan v Praze: „Jak poznáváme 
a léčíme vzácná onemocnění“. Účast na Srdíčkové párty v Praze, kterou zaštiťovala 
DNA laboratoř FN Motol. Společnost C-M-T se v dubnu 2008 přihlásila do 18. roč-
níku Adventních koncertů České televize s projektem: „Pořízení genetického analy-
zátoru ABI 3130 pro vyšetření a výzkum příčin dědičné neuropatie Charcot - Marie 
- Tooth (CMT) u pacientů a jejich rodin v DNA laboratoři Kliniky dětské neurologie 
2. lékařské fakulty  UK“. Z více než jednoho sta žadatelů jsme bohužel nebyli vybrá-
ni. V roce 2008 byly vydány členům C-M-T Společnosti členské průkazky. Bylo 
připomenuto pravidelné vydávání Bulletinu a aktualizace webových stránek a jejich 
rozšiřování o nové rubriky, fotografie apod. Předseda Společnosti C-M-T také vyzval 
přítomné k aktivnější spolupráci – návrhy, podněty a dotazy, které by se daly uveřej-
ňovat pomocí webových stránek a Bulletinu. Mgr. Šimůnek se také zmínil o kontrole 
dotací z FÚ Praha 5 za období 2004–2007. Ze závěrečné zprávy je zřejmé, že 
nebyly shledány nedostatky a nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Ve Společnosti 
C-M-T bylo ke dni 31. 12. 2008 registrováno 197 řádných členů, 3 čestní členové, 
1 příznivce a  dále 44 spolupracujících lékařů z České republiky a 14 lékařů ze Slo-
venska. Během roku 2008 výbor odsouhlasil přijetí 14 nových členů a 6 spolupra-
cujících lékařů. Během roku 2008 se  4 členové odhlásili z členství, 18 členů bylo 
vyňato z evidence z důvodu nezaplacení členského příspěvku, 1 členka zemřela.  
Mgr. Michal Šimůnek poděkoval všem přítomným lékařům i členům Společnos-
ti za spolupráci. Valná hromada pokračovala schválením výroční zprávy a účet-
ní uzávěrky hospodaření za rok 2008, schválením zprávy revizní komise. Zprávu 
o hospodaření přednesla hospodářka paní Ivana Jandová. Zprávu revizní komise 
přednesl její  předseda Ing. Roman Folvarský. Sdělil, že nebyla shledána žádná 
závada v hospodaření Společnosti C-M-T. O slovo se přihlásil Ing. Josef Za-
jíc. Připomenul sponzorský dar evropské poslankyně p. Jany Hybáškové ve výši 
10 000 Kč. Také se vyjádřil k hospodaření Společnosti a zmínil se o finančním 
příspěvku Severočeských dolů a.s. ve výši 200 000,- Kč. Uvedl, že dle posled-
ních dostupných zpráv z MPSV a MZ, a z hovoru s Bc. Milanem Doležalem, 
není znám dotační závěr komise, která schvaluje požádané dotace na rok 2009. 
Mandát členů výboru je dle stanov dvouletý. Výbor byl zvolen na minulé valné 
hromadě v roce 2008, přesto dosavadní předseda Mgr. Michal Šimůnek požádal po 
prvním roce svého působení ve funkci o potvrzení mandátu členů výboru. Valná 
hromada potvrdila složení výboru Společnosti C-M-T v dosavadním složení i pro 
rok 2009. 

Zapsaly:  Bc. K. Pomklová, B. Klouzalová, PaedDr. J. Molitorisová

Přehled  činnosti Společnosti C-M-T za  měsíc únor 2009
1.   Účast Společnosti na Srdíčkové párty dne 14. 2. 2009, kterou organizovala  
 RNDr. Lisoňová ( DNA laboratoř).
2.   Účast  Společnosti na předávání cen MOSTY dne 17. 2. 2009 v Karlových Varech.
3.   Výbor projednal přípravu podzimního semináře v Janských Lázních.
4.   Sociální poradenství při telefonických a e-mailových dotazech.
5.   Určení místa a data pro konání rekondičního víkendového pobytu 
 Společnosti C-M-T: Soběšice u Sušice 1. - 3. 5. 2009.
6.   Sponzorský dar od paní Lenky Vostřákové - 2000,-Kč. 
 Obec Chbany darovala Společnosti C-M-T kopírovací papír. 
7.   Příprava jarního čísla Bulletinu 2009.
8.   Odeslání článku MUDr. Havlové o narkóze mezi naše spolupracující 
 lékaře a členy, kteří disponují  e-mail adresou.
9.    Poděkování dopisem organizátorům Srdíčkové párty a paní Vostřákové.
10. Sledování nových zákonů a vyhlášek na internetu.
11. Sledování informací vhodných k předání do Bulletinu a na web Společnosti 
 na portálech pro osoby se zdravotním postižením.
12. Schválení přijetí nových členů do Společnosti C-M-T: Libor Skriňák, 
 Nový Bor, Gabriela Hulinková, Rajec SK, Jiřina Thumová, Neratovice.
13.  Vedení účetnictví Společnosti C-M-T. Podávání přehledu o stavu účetnictví 
 výboru Společnosti C-M-T. Odeslání vyúčtování na MPSV, na MZ, opravené 
 vyúčtování na vládu. Odeslání dokladů -  PSSZ. 
14.  Vyřizování poštovní a elektronické korespondence.
15.  Příprava a vložení článků na web Společnosti.
16.  Představení Společnosti C-M-T pro časopis Skok NRZP.

Přehled činnosti Společnosti C-M-T za měsíc březen 
1.  Příprava valné hromady Společnosti C-M-T. Zpracování vzoru plné moci  
 pro zastupování na VH.
2.   Společnost C-M-T přijala pozvání Národní rady osob se zdravotním 
 postižením ČR na dvoudenní mezinárodní konferenci s názvem EVROPOU 
 BEZ BARIÉR ve dnech 20. - 21. 4. 2009 v TOP HOTELU PRAHA a dále na 
 Setkání ke vzácným onemocněním 15.04.2009 v Praze od evropské 
     organizace EURORDIS o aktuálních doporučeních Evropské komise 
 o screeningu a léčení vzácných onemocnění. Obou akcí se zúčastní 

Přehledy  činnosti Společnosti C-M-T
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Výbor Společnosti:
Ivana Jandová
Blanka Klouzalová
As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
PaedDr. Jitka Molitorisová 

ortopedické protetiky po lidi po ochrnutí a to jak o pomůckách samotných, tak i 
o postupu pro jejich získání, který bývá někdy tou nejsložitější částí.

Bc. Vladislav Marek
fyzioterapeut společnosti Otto Bock ČR s.r.o.

Poznámka rr:  Výše zmiňovaná brožura je přiložena všem členům Společnosti 
C-M-T. Také přikládáme přílohu s článkem Hereditální neuropatie.

Bc. Kateřina Pomklová
Bohuslava Sokolová
Doc. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.
Mgr. Michal Šimůnek
Ing. Josef Zajíc.

Revizní komise: 
Ing. Renata Prachařová
Irena Stroková
Hilda Šebestová
Dále proběhlo hlasování  o výši  členského příspěvku. Pro rok 2009 byl schválen 
členský příspěvek  ve výši 250,- Kč, tj., ve stejné výši  jako v minulém roce.
Valná hromada byla seznámena Mgr. Michalem Šimůnkem s plány a úkoly činnosti 
Společnosti C-M-T na rok 2009:
1.   Žádost o dotaci na MPSV – odborné poradenství – v prvním kole zamítnuto,  
 bylo podáno odvolání, nyní se čeká na výsledek 2. kola jednání
2.   Žádost o dotaci na MZ – výsledek není doposud znám
3.   Rekondiční víkend v Soběšicích na Šumavě v termínu 01.-03. květen 2009,  
 PaedDr. Molitorisová upřesnila organizační podmínky rekondičního pobytu 
 a termín přihlášek
4.   Víkendový výroční odborný seminář na podzim 2009 v Janských Lázních

Předpokládá se opakované přihlášení projektu Společnosti do programu Adventních 
koncertů České televize v roce 2009. Společnost obdržela pozvání na neurologický 
kongres do Bratislavy v listopadu 2009. MUDr. Radim Mazanec Ph.D, se vyjádřil  
k medicínské oblasti programu v roce 2009.  
Končí grant s kyselinou askorbovou u pacientů s CMT, výsledky budou zpracovány, 
poděkoval za aktivní spolupráci některých členů Společnosti. Upozornil na neuro-
logické konsorcium v červenci 2009 v Belgii a Německu, kterého se lékaři  zúčastní. 
Uvedl, že v USA proběhne konference na téma neurologické onemocnění – aktivní 
účast lékařů FN Motol, prezentace nových výsledků z laboratoří. Upozornil na nový 
článek o CMT v časopise Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, doporučil 
vyžádání svolení od redakce časopisu, abychom mohli článek použít k předání na 
web Společnosti a do Bulletinu. / Poznámka: tento článek – Hereditální neuropatie 
– si můžete přečíst v tomto čísle Bulletinu./ Valná hromada pokračovala diskusí a 
byla ukončena Mgr. Šimůnkem. Všem přítomným děkujeme za účast a děkujeme 
též všem členům, kteří pověřili některého z účastníků  valné  hromady plnou mocí. 
Po skončení valné hromady proběhlo jednání členů výboru Společnosti C-M-T, kteří 
potvrdili, že Mgr. Šimůnek pokračuje v práci předsedy Společnosti C-M-T, Blanka 
Klouzalová a  Ivana Jandová zůstávají místopředsedkyněmi Společnosti C-M-T. Iva-
na Jandová pokračuje v práci hospodářky Společnosti. 

Článek Hereditální neuropatie byl 
převzat z časopisu Česká a slovenská 
neurologie a neurochirurgie (www.
csnn.eu).
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Vážení  členové a příznivci Společnosti C-M-T. Je naší nemilou povinností infor-
movat Vás o kritické situaci naší Společnosti. Je smutné, že právě v roce 10. výročí 
existence Společnosti jsme se dostali do tak zásadních finančních problémů. I když 
víme, že ekonomická situace naší země není růžová, nechápeme politiku dotačních 
komisí ministerstev práce a sociálních věcí a zdravotnictví, které svými rozhodnu-
tími fakticky likvidují jakoukoliv naši efektivní činnost a pomoc pro naše členy. 

Na rok 2009 jsme, tak jako v předchozích letech, požadovali tyto dotace:

 Ministerstvo práce a sociálních věcí - Společnost C-M-T žádala o přidě-
lení dotace v rámci Programu podpory B - podpora sociálních služeb, kte-
ré mají celostátní či nadregionální charakter. V roce 2007 činila dotace 280 
000,- Kč, v roce 2008 pak   306 000,- Kč. Pro rok 2009 byla po našich něko-
likerých urgencích přidělena dotace pouze ve výši 1/6 požadované částky.

 Ministerstvo zdravotnictví - Společnost C-M-T žádala o přidělení dotace na tyto 
projekty: Informační  zpravodaj – Bulletin Společnosti C-M-T, rok 2009; Podpora 
činnosti organizace v roce 2009; Víkendový seminář Společnosti C-M-T – rok 2009; 
Odborná lékařská publikace k 10. výročí vzniku Společnosti C-M-T. I když jsme 
byli v předchozích letech pravidelnými příjemci dotací, pro rok 2009 nebyla dotace 
přidělena ani na jeden projekt, a to ani z části. Pro Společnost C-M-T znamena-
jí tato rozhodnutí o nepřidělení dotace na uznatelné provozní náklady faktickou 
likvidaci. Samozřejmě, že to nevzdáme a budeme bojovat, budeme se všemi silami 
snažit sehnat finanční prostředky i z jiných, soukromých zdrojů. Zároveň ale nutně 
potřebujeme Vaši  pomoc, Vaši iniciativu. Zkuste se prosím zamyslet, zda ve svém 
okolí nemáte někoho, kdo by nám mohl pomoci. Každá pomoc je vítána. Pokusíme 
se zajistit peníze alespoň pro základní chod Společnosti, na zajištění tisku Bulletinu 
a na podzimní seminář. Jaké další aktivity budeme schopni realizovat záleží na 
každém z nás.

Za výbor Společnosti
                            Mgr. Michal Šimůnek

 předseda 

Jak již většina z Vás dobře ví, léčba hereditární neuropatie je opřena o rehabi-
litační, protetickou a ortopedickou léčbu, které tak představují jediné možnosti 
pro zvyšování kvality života lidí touto chorobou postižených. Dle posledního 
článku MUDr. Mazance s názvem Hereditární neuropatie, který byl převzat z 
časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, je cílem rehabilitace 
osob s CMT:
- udržet co nejlepší kvalitu  hybnosti a stability při stoji a chůzi 
- prevence a léčba  kloubních a vertebrogenních  bolestí
- udržení dobré tělesné kondice a kardiovaskulárního aparátu  
- zajištění  pacienta  protetickými  pomůckami 
Protetické zajištění je nutné u většiny pacientů a je třeba zde volit individuální 
přístup, neboť sériové produkty mají mnohdy neuspokojivé výsledky. A protože 
ani ortopedická protetika nezůstává pozadu ve vývoji nových ortotických pomů-
cek, přinášíme  Vám společně s tímto zpravodajem brožuru s názvem „Ortotický 
pomocník při ochrnutí“, která pojednává  o současných možnostech ortopedické 
protetiky pro lidi s různým stupněm ochrnutí dolních končetin. Pouhým rych-
lým prolistováním brožury zjistíte, že ortézy jsou konstruovány podle vyšetřené 
svalové síly a to tak, aby kompenzovaly pouze ochrnuté svalstvo, zabraňovaly 
nežádoucím pohybům a udržovaly správný stereotyp chůze. Mnohé lidi postihla 
choroba CMT ochrnutím svalstva pod kolenem, což jim značně ztěžuje chůzi 
a narušuje její správný stereotyp. Takto postižený člověk při chůzi nadměrně 
zvedá kolena, aby se neukopl při provedení kroku, a používá k chůzi další kom-
penzační pohyby. To se postupem času negativně projeví na celém pohybovém 
aparátu. Právě takto postiženým pacientům mohou významně pomoci správně 
zkonstruované ortotické pomůcky, které kompenzují svalový deficit a udržují 
kotník ve správném postavení. Toto je jen příklad využití ortotických pomůcek 
pro pacienty s chorobou CMT. Proto prolistujte tuto brožuru a pak se poraďte 
se svým odborným lékařem o využití některé z ortotických možností vzhledem 
k Vašemu aktuálnímu fyzickému stavu, neboť jen lékař odbornosti neurologie, 
rehabilitace, ortopedie či chirurgie Vám může pomůcku předepsat. V případě, 
že si nevíte rady, jak přesně postupovat, přečtěte si postup popsaný v brožuře 
„Ortotický pomocník při ochrnutí“, kde na posledním dvoulistu najdete i seznam 
pracovišť v ČR, která zajišťují výrobu a aplikaci individuálních ortopedických 
pomůcek, které jsou při předpisu lékařem výše zmíněné odbornosti plně hrazené 
zdravotní pojišťovnou. Soupis potřebných kódů najdete též v brožuře. Věříme, že 
brožura „Ortotický pomocník při ochrnutí“ přinese Vám, ale i lékařům a jiným 
zdravotnickým odborníkům prospěšné informace o součastných možnostech 

Ortopedické pomůcky pro lidi s CMTVýbor Společnosti C-M-T informuje
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Začátkem měsíce května jsme se opět po půl roce sešli. Kdo? No přece členové 
a přátelé  Společnosti C-MT. Víkend jsme společně strávili v pěkném jihočeském 
městečku (vesničce) Soběšicích, které na mapě najdete mezi Strakonicemi a Sušicí a 
v jeho okolí. Dorazilo cca 35 účastníků + jeden předseda s paní předsedovou + dva 
psi.  V pátek 1. května jsme se sešli k večeři a neboť jsme se viděli po delším čase 
povídalo se dlouho přes půlnoc. Někteří na poslední chvíli využili možnosti polí-
bit svou partnerku pod čímkoli kvetoucím.  Další den, sobota, měla na programu 
dopolední výpravu  za nejstarším dochovaným vodním mlýnem ve střední Evropě. 
Objekt mlýnu byl vskutku kouzelný a myslím, že to byl pro každého zážitek. Od 
místního mlynáře jsme  slyšeli  příběh o pohnutých osudech majitelů tohoto mlýna. 
Po obědě jsme nasedli do aut a téměř jako svatební kolona jsme projížděli za poky-
nů manželů Sokolových Šumavu křížem krážem. Viděli jsme kemp Antýgl, Kvildu, 
říčku Vydru, hrad Kašperk s jeho bizardní siluetou, případně motomuzeum v měs-
tečku Kašperské Hory, náměstíčko v Sušici a všudy přítomné ovečky a kravičky. Po 
návratu z výpravy po Šumavě jsme se posilnili večeří. Věděli jsme, že je před námi 
večerní taneční zábava s živou hudbou (možná přijde i Eva a Vašek ). Večer se vyda-
řil, všichni se dobře bavili a někteří i tančili. V neděli byl pro většinu z nás přichystán 
další supr zážitek. Navštívili jsme oboru, kde se prohánělo stádo daňků, jelenů a 
srnců, někteří se nechali krmit i z ruky. V oboře bylo rovněž stádo divokých prasat 
s pruhovanou školkou. Zde jsme se nakonec i rozloučili a popřáli si šťastnou cestu. 
Někteří vyrazili do svých domovů, jiní při zpáteční cestě navštívili hrad ve Strako-
nicích. Co říci závěrem?  Vyšlo krásné, slunečné počasí, vládla veselá nálada a ke 
spokojenosti přispívala dobrá organizace celé akce. Po celou dobu pobytu probíha-
ly individuelně rehabilitační procedury (sauna, masáže, vířivé koupele apod.), které 
byly vděčně využívány. Pochvalu zaslouží tým místní kuchyně (zvláště poslední den 

jsem si pochutnal na 
kynutých knedlících 
s povidly, byly sko-
ro jako od Křemíl-
ka a Vochomůrky).
Přeji  krásné léto 
a dobrou náladu, 
kterou tolik všichni 
potřebujeme a těším 
se na další setkání.

       Jirka Kotek
                         

foto: hrad Kašperk

Víkendový pobyt v Soběšicích u Sušice 
aneb Hlášení z rekondičního pobytu v Soběšicích
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……  mezinárodní  konference: Léčba  vzácných  onemocnění  a  legislativa  EU.
21.5. 2009  Poslanecká  sněmovna  Parlamentu  České  republiky.
Pro  všechny  pacienty  se  vzácným  onemocněním  je  důležité,  že  téma  vzác-
ných  onemocnění, jejich  diagnostiky  a  léčby,  je  v  poslední  době  jednou  z  
priorit  evropské  legislativy  v  oblasti zdravotnictví.  Máme  tak  naději,  že  se  
nám, léčeným  pacientům,  bude  nadále  dostávat adekvátní  léčby.  Cílem je,  aby  
tato  léčba  byla  dostupná  i  těm,  kdo  byli  dosud  špatně diagnostikováni.  Rov-
něž  doufáme,  že  bude  možné  brzy  vyvinout  léky  i na ta vzácná onemocnění, 
která  zatím  léčitelná  nejsou  a  jsou  zdrojem  velkého  utrpení  pro  pacienty i 
jejich rodiny. Je  potěšující,  že  v  době  českého  předsednictví  EU  je  v  Praze  
pořádána  konference s mezinárodní  účastí  na téma  Léčba  vzácných onemocnění 
a legislativa EU.  Konference,  která se uskutečnila  21. května 2009 v  Poslanecké  
sněmovně  Parlamentu  České  republiky  pod  záštitou  MUDr. Jozefa  Kochana, 
místopředsedy  Výboru  pro  zdravotnictví   PSP ČR  byla věnována diskusi o cílech 
EU v oblasti diagnostiky a léčby vzácných onemocnění  a  o úkolech  vyplývajících  
pro jednotlivé  členské  země. Přednášející   informovali  o aktuálních závěrech  
diskusí  na úrovni  Rady EU a  o probíhajících přípravách  Národní  strategie  pro 
vzácná onemocnění  2009–19 v  České republice. Rovněž  se  hovořilo  o  postavení  
plátce v systému  léčby  vzácných  onemocnění  a o roli pacientských  organizací  
při zlepšování  dostupnosti  léčby. Na konferenci  vystoupili  zástupci Ministerstva  
zdravotnictví  ČR, VZP  ČR  a  Státního  ústavu pro kontrolu léčiv, zahraniční hosté: 
předsedkyně  výboru  COMP v  EMEA,  koordinátorka  celo  unijního  projektu  
EuroPlan,  předseda evropského  sdružení  pacientských  organizací  EURORDIS  a  
samozřejmě  čeští  lékaři  pečující o pacienty  se  vzácnými  onemocněními.  Konfe-
rence  se  zúčastnili  zástupci obou komor  Parlamentu, představitelé  státní  správy  
a  samosprávy,  zástupci  zdravotních  pojišťoven,  managementů zdravotnických  
zařízení  a přední  čeští  odborníci  na  diagnostiku  a  léčbu  vzácných  onemoc-
nění,  a nechyběli  jsme  samozřejmě  ani  my,  pacienti,  kteří  známe  vzácná  
onemocnění  z  osobnějšího úhlu.
                                                                                                               rr, zdroj: www.vzacna-onemocneni.cz

Za  Společnost C-M-T se konference  zúčastnil Doc. MUDr. Pavel  Seeman, Ph.D..  
Na konferenci bylo  okrajově  zmíněno  onemocnění  CMT,  vyplynul  zde zájem 
a snaha EU o péči o pacienty,  kteří  bojují  se vzácným  onemocněním,  byla 
zdůrazněna  potřeba  a  výhodnost  specializovaných  center,  které by  měly  být  
podporovány  MZ.

rr

Doprava je zajišťována v pracovních dnech od 7 do 19 hodin, dva mikrobusy mají 
jezdit také o víkendu. Službu si lze objednat na bezplatných telefonních linkách 
800 141 756 a 722 166 799 nebo na e-mailové adrese dispecink@societa.cz.

rr
….. existuje speciální přeprava v Děčíně jako nová sociální služba?
Centrum sociálních služeb Děčín připravilo pro své klienty, ale i pro ostatní 
seniory a držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P novou službu. V ulicích města jezdí 
od 1. ledna bezbariérový bílý tranzit s nápisem „CSS Minibus – Sociální doprava 
po Děčíně“. Lidé, kteří jsou odkázáni na pomoc druhé osoby a nemohou cesto-
vat městskou hromadnou dopravou, taxíkem či autem s rodinnými příslušníky, 
si mohou jízdu dohodnout na telefonu 739 340 297.
Objednávky přijímá a přepravu zajišťuje řidič, který je zároveň kvalifikovaným 
pracovníkem v sociálních službách. Dokáže tedy pasažérovi poskytnout plno-
hodnotný doprovod.
Automobil je zatím k dispozici od pondělí do pátku od 7 do 15 hodin. Zájemce 
si musí zavolat nejméně den předem. Základní cena za jízdu je stanovena na 60 
korun po Děčíně, pro klienty CSS je zajištěna padesátiprocentní sleva.

                                                                                 rr
….. v Lounech jezdí speciální taxi? 
V Lounech a blízkém okolí funguje od loňského prosince služba Senior taxi. 
Využívat ji mohou senioři, zdravotně postižení lidé nebo rodiče postižených 
dětí, kteří se potřebují dostat k lékaři, na rehabilitaci, na úřad nebo třeba na 
nákup. Automobil Renault Kango vybavený otočnou sedačkou získal Svaz těles-
ně postižených v Lounech především díky tamním firmám, které si na něm zapla-
tily reklamu. Cena za kilometr jízdy je šest korun. Pro objednávky jsou určeny 
telefony 739 464 541 a 732 184 297, v pracovní dny i tel. číslo 415 654 308. 

  rr
…. se uskuteční vyhlídkové lety pro lidi s postižením?
Letecké služby Hradec Králové vás 27. června zvou na druhý ročník Open Skies 
For Handicapped, jehož hlavním programem budou vyhlídkové lety.
Akce bude spojena s prezentací firem vyrábějících různá zařízení, pomůcky 
nebo doplňky pro postižené spoluobčany. Kromě vyhlídkových letů a dopro-
vodného programu proběhne ještě malý veletrh. Přihlásit se můžete v termínu 
zveřejněném na webových stránkách www.lshk.cz (bezplatný vstup) nebo pří-
mo v den konání na letišti v Hradci Králové (nekomerční vstupné ve výši skuteč-
ných nákladů). Ostatní veřejnost bude mít vstup za komerční vstupné.
Finanční podpora sponzorů bude použita na zabezpečení akce a zůstatek z 
vybrané částky se formou šeků rozdělí mezi léčebny pro postižené.
Kontakt: Letecké služby Hradec Králové, a. s., Letiště 98, Hradec Krá-
lové-Věkoše, Arpád Molnár, vedoucí letového provozu, e-mail: arpad.
molnar@lshk.cz, tel.: 733 603 168, 491 619 012  rr

 Společnost C-M-T se zúčastnila …...
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……konference o vzácných chorobách
Dne 15.4.2009 jsem  se  měl  tu  čest  účastnit  konference  o  vzácných chorobách,  
která  se  konala v prostorách  pražského  Státního  ústavu  pro  kontrolu léčiv. Před-
ně  je  třeba definovat  pojem vzácné  onemocnění.  Jedná se o takové onemocnění,  
které postihuje méně než jednu osobu na  2000 obyvatel. Na tato onemocnění  se  
specializuje  nevládní  pacientské  sdružení  EURODIS  založeného  v roce 1997 ( 
www.eurodis.org ).  Jedná  se  o nevládní pacientské sdružení pacientských organi-
zací a jednotlivců činných v oblasti vzácných onemocnění. Tato společnost pečuje 
o zlepšování kvality života všech osob v Evropě. EURODIS zastupuje více než 375 
organizací pro vzácná onemocnění ve více než 39 různých zemích a jeho činnost 
zastřešuje přes 1000 vzácných onemocnění. Toto sdružení je tedy hlasem 30 milio-
nů pacientů z celé Evropy postižených vzácnými onemocněními.
Mezi hlavní body činnosti patří :
-  Budování sítí a posilování vlivu pacientských organizací a zvyšování povědomí 
-   OSVĚTA 
-  Veřejné zdraví a zdravotnická politika 
-  Terapeutický rozvoj a výzkum 
-  Financování a organizace
V dalším bloku přednášek zazněl NÁVRH BELGICKÉHO FÓRA zdravotně 
postižených na ZAVEDENÍ EVROPSKÉHO PRŮKAZU pro osoby se zdravotním 
postižením. Tento návrh vychází ze současného stavu - EVROPSKÉHO PARKOVA-
CÍHO PRŮKAZU, což je doklad umožňující parkovat na vyhrazených parkovištích. 
Musí však být umístěn viditelně ve vozidle, přičemž zároveň umožňuje slevy na 
vstupném. Průkaz však nelze zároveň předložit pro poskytnutí slevy na vstupném 
např. do muzea a současně ho mít umístěný ve vozidle. :-) Tuto problematiku má řešit 
zavedení EVROPSKÉHO PRŮKAZU prosazovaného Belgickým fórem. EVROPSKÝ 
PRŮKAZ bude dostupný všem občanům států EU, dětem i dospělým. Bude přiznáván 
dle kritérií platných v domovské zemi žadatele. Průkaz bude sloužit ke  kompenzaci 
zdravotního omezení. Tato kompenzace bude BEZPROSTŘEDNÍ, tj. ukážu průkaz, 
mám slevu. JEDNOZNAČNÁ, tj. předložím průkaz a nic dalšího nemusím dokla-
dovat - např. potvrzení o důchodu. NEDISKRIMINUJÍCÍ - Jsem ČECH, přesto mohu 
využít stejné kompenzace ( výhody) jako mají občané dané země. DOBROVOLNÝ 
- doklad užívám ( předkládám ), kdy uznám za vhodné. Tento průkaz mi vydá úřad v 
mé domovské destinaci, v zemi, kde mi bylo zdravotní postižení uznáno. Průkaz platí 
dle podmínek domovské země a platnost je uvedena v průkazu v obecném formátu 
jako např. v cestovním dokladu. Tento průkaz neumožňuje žádat něco, na co nemají 
nárok ani ,, domácí „ Neumožňuje dále přístup k výhodám sociálního zabezpečení. 
Taktéž zazněly informace o ORPHANETU, což je EVROPSKÝ INFORMAČNÍ POR-
TÁL v oblasti vzácných onemocnění. V současnosti zastřešuje 38 partnerských států 

….. Pražská organizace vozíčkářů vydala Průvodce přístupnosti pražských parků?
Publikace zahrnuje parky I. kategorie, kam patří obora Hvězda, zahrada Kinských, 
Petřín, park na Hradčanském náměstí, Vrtbovská zahrada, Letenské sady, Stromov-
ka a Vítkov. Tým Pražské organizace vozíčkářů všechny popsané parky navštívil. U 
každého parku jsou popsány vstupy, terén, dostupnost pomocí městské hromadné 
dopravy, parkování a přístupnost památek, které se v parku nacházejí. Kromě slovní-
ho popisu je přístupnost vyznačena i systémem piktogramů. Při orientaci pomohou i 
mapy jednotlivých parků, ve kterých jsou zakresleny vchody, zajímavá místa parku, 
dětská hřiště nebo toalety. V  textové části najdete  i základní informace o parku, zají-
mavostech, které stojí za návštěvu a možnostech občerstvení i využití volného času. 
Tuto publikaci, při osobním vyzvednutí, mohou zájemci získat zdarma v sídle POV v 
Benediktské ulici č. 6 v Praze 1. Průvodce si můžete objednat  i telefonicky na čísle 
224827210, bude Vám zaslán na dobírku, ale za poštovné s dobírkou zaplatíte 85 Kč.

                                                                                                  JM, zdroj POV

….. sociálním zabezpečením vás provede stejnojmenná publikace?
Hledáte odpovědi na otázky od nemocenského přes důchodové pojištění, pojistné, 
sociální zabezpečení OSVČ a v EU až po lékařskou posudkovou službu? Chcete 
vědět, jak dlouho a za jakých podmínek můžete pobírat peněžitou pomoc v mateř-
ství, jak se vypočítá pojistné nebo starobní důchod? Jak se změnily podmínky 
pojištění osob, které vykonávají uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost? Odpovědi 
najdete v publikaci „Sociální zabezpečení 2009“.
Vydala ji Česká správa sociálního zabezpečení. Dostupná je zdarma na všech 
pracovištích ČSSZ a také v elektronické podobě na adrese: http://www.cssz.cz/
cz/informace/informacni-materialy/publikace.htm. Publikaci ČSSZ vydala s cílem 
poskytnout klientům nejdůležitější informace o novinkách a změnách z oblasti 
sociálního zabezpečení v letošním roce. Nechybí konkrétní příklady výpočtů dávek 
nemocenského či důchodového pojištění, stejně jako podmínky nároku na dávky, 
povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském a důchodovém pojištění, vzor výpočtu 
pojistného, nebo informace týkající se podání Přehledu o příjmech a výdajích osob 
samostatně výdělečně činných. Součástí informačního materiálu je seznam nejdů-
ležitějších právních předpisů. 

 rr
…..  tělesně postižení a nepohybliví Pražané mohou jet mikrobusem 
k lékaři, do práce či na úřad zdarma?
Obecně prospěšná společnost Societa provozuje v Praze od začátku března osm 
bezbariérových mikrobusů určených pro přepravu obyvatel města, kteří jsou držiteli 
průkazu TP, ZTP či ZTP/P. Jízdu je nutno si telefonicky objednat minimálně tři dny 
dopředu. Za cestu k lékaři, na úřady, do denních stacionářů a chráněných dílen klient 
nic neplatí; cena přepravy za nákupy, na kulturní akce nebo na výlet je od 5 do 20 
korun za kilometr.
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po celé Evropě. Vzhledem k rozsahu daného materiálu si Vás dovoluji pro více infor-
mací odkázat internet. Registrace českých pacientských sdružení , klinických praco-
višť a laboratoří na adrese : http://www.orphanet.cz . Informační dopis o registraci 
pacientských sdružení a klinických pracovišť naleznete na : http://www.orphanet.
cz/dopis081114.pdf. K danému tématu taktéž promluvila MUDr. S. Pánová, ředi-
telka odboru zdravotních služeb na Ministerstvu zdravotnictví. Zdůraznila potřebu 
koordinace a oboustranné komunikace a to i na mezinárodní úrovni. Zdůraznila 
potřebu expertních center, sběru dat a výměny informací přetransformovaných v 
klientský servis, čímž budou informace přístupné široké odborné i laické veřejnosti.
                                                                                                                                                 LM

.…..  mezinárodní konference EVROPOU bez bariér
 Vážení čtenáři (ky), dovolte abych vás seznámil  ještě s poznatky z mezinárodní 
konference EVROPOU BEZ BARIÉR, která se konala 20. - 21.4. 2009 v prostorách 
Top hotelu Praha. Tato konference se konala pod záštitou ministra práce a sociál-
ních věcí Petra Nečase a byla zařazena mezi doprovodné konference českého před-
sednictví Evropské unii. Po  zahájení  konference panem Václavem Krásou dostali 
prostor jednotliví přednášející. Zajímavé informace přinesla paní Irina Papancheva 
zastupující European Distability Forum z Belgie. Hovořila na téma ,, Požadavky 
EDF k Evropě bez bariér „. Šlo především o otázku bariér v dopravě. Mezi hlavní 
požadavky patří především dostupnost veřejných prostor jako jsou školy, muzea, 
obchody, nádražní a letištní haly a s tím související přístupnost komunikací pro 
občany se sníženou mobilitou. Zdůraznila potřebu spolupráce s pacientskými 
organizacemi při plánování a realizaci projektů v dopravě, občanském životě, ....
V Belgii mají legislativně ošetřena práva cestujících v letecké, autobusové a lodní 
dopravě. V železniční dopravě jsou tato nařízení ve stadiu příprav s plánovanou 
realizací v roce 2010. Lze též konstatovat, že většina návrhů / nařízení byla přijata. 
Taktéž pohovořila o mediačním projektu o rozvoji vnitřního systému dopravy a 
přizpůsobení legislativy běžnému užití v praxi. Informace doplnil pan Pierre Gise-
linck zastupující názor společnosti Belgian Disability Forum (BE). Prezentoval myš-
lenku rovnosti příležitostí v politice, kultuře,dopravě,..... Apeloval na zpřístupnění 
podmínek a hlavně na problematiku Parkovacího průkazu - BLUE BADGE. V praxi 
je komplikované uplatňování nároků : vstup, jízda do míst s omezeným vjezdem, 
např . ZÁSOBOVÁNÍ VJEZD POVOLEN, parkování na vymezených místech. Jde o 
to, že průkaz musí být umístněný viditelně za předním oknem vozidla a zároveň 
slouží k poskytnutí slevy na vstupném např. do muzea, což je svým způsobem 
diskriminující. Nelze mít současně jeden průkaz na dvou místech. Tato řekněme 
legislativní nesrovnalost vede k požadavku na jednotný EVROPSKÝ PRŮKAZ. Další 
přednášející dvojice Zdenka Šrámková za  Swedisch Disability Federation (SWE) 
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2. Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP):
a.  výhody uvedené v bodu 1,
b.  nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hro-
madné dopravy osob  ( tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),
c.  sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku 
ve vnitrostátní přepravě a 75 % sleva v pravidelných vnitrostátních spojích 
autobusové dopravy.
3. Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P):
a.  výhody uvedené v bodech 1 a 2,
b.  nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými 
dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě
c.  u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu 
vodícího psa, pokud je nedoprovází průvodce.
4. Dále může být držitelům průkazů ZTP a ZTP/P poskytnuta sle-
va poloviny vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty 
a jiné kulturní a sportovní podniky. Při poskytování slevy držitelům prů-
kazu ZTP/P se poskytne sleva poloviny vstupného i jejich průvodci.

Bezúročné půjčky 
Poskytuje: obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Bezúročná půjčka může být poskytnuta občanům, kteří splňují podmínky 
pro přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla. Výše půjčky je 
až 40 000 Kč. Půjčku je nezbytné splatit nejpozději do 5 let. Úřad uzavře 
s občanem písemnou smlouvu obsahující ujednání o lhůtách splatnosti a výši 
splátek. Poskytnutí půjčky není nárokové, jde o nenárokovou formu pomoci.   

rr, zdroj NRZP

…..v nakladatelství ANAG  vyšla publikace Zaměstnávání občanů se zdravotním 
postižením, důchodců. Mladistvých a studentů, absolventů škol, žen a dalších 
kategorií 2009?  Publikace se týká zvláštních kategorií zaměstnanců, a to občanů 
se zdravotním postižením, důchodců, mladistvých a studentů, absolventů škol, 
žen a dalších, pro které jsou při zaměstnávání stanoveny různé odchylky nebo 
specifické úpravy. Publikace podává komplexní výklad všech zvláštností týkají-
cích se těchto kategorií zaměstnanců z pohledu pracovněprávního, daňového, 
pojistného na sociální a zdravotní pojištění a nemocenského a důchodového 
pojištění a u každé popisované kategorie upozorňuje na vzájemné souvislosti v 
právních předpisech. Obsahuje též praktické příklady. 
Pokud máte zájem o zaslání avizovaného titulu, kontaktujte paní Kolářovou 
na tel. 585 757 417 nebo zašlete objednávku emailem na kolarova@anag.cz.         

 rr

Víte, že………….
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a  Milena Antonovičová za Ligu za práva vozíčkářů zdůraznily potřebu definování 
prostorových požadavků pro pohyb vozíčkářů. Obzvláště šířky zárubní, prostoru 
na WC a v koupelnách. Porovnaly systém služeb v ČR a SWE. Obyvatel Švédska 
má k dispozici individuálně sestavený ,, balíček výhod „ dle potřeb konkrétního 
žadatele. Ve Švédsku funguje garance dopravy do cíle. Například použití TAXI v 
ceně běžného jízdného vlakem, pokud není např k dispozici rampa pro vozíčkáře, 
nebo v cílové stanici není bezbariérový přístup. Zazněl návrh na rozměr bezbari-
érového WC na 2,2 x 2,2m, v CZ v současnosti 1,4 x 1,4m. Nedostatky shledávají 
a nápravu doporučují v oblasti sjednocení vodících linií pro nevidomé a slabo-
zraké vč. informací umístěných v dlažbě, např. změna směru , dopravní situace. 
Slovensko zastupovala Monika Vráblová , předsedkyně Slovenského zvazu teles-
ne postihnutých v SR. Hovořila na téma: Turismus na Slovensku a jeho vývoj za 
posledních deset let. Lze konstatovat, že přístupnost turistických destinací je na 
relativně dobré úrovni. Přesto se pracuje na zlepšování infrastruktury s ohledem 
na specifické požadavky a potřeby občanů nejen s pohybovým postižením.Hlav-
ním partnerem při realizace projektu zpřístupnění tur. cest pro handicapované, 
starší občany a matky s kočárky je společnost HARTMAN - RICO. Další oblastí je 
řešení dostupnosti restaurací a kulturních zařízení. Důležitá je dostupnost dopra-
vy ( plošiny, kupé pro vozíčkáře a matky s kočárky. V železniční dopravě je toto 
zatím běžné pouze u spojů vyšších tříd. Je však třeba dostupnost služby ověřit a 
případně objednat, zpravidla alespoň 8 hodin před nástupem cesty. Závěrem lze 
konstatovat, že hlavním mottem konference byla HARMONIZACE PŘEDPISŮ PŘI 
CESTOVÁNÍ HANDIKAPOVANÝCH. Více informací najdete na www.nrzp.cz.
Vzhledem k blížícímu se období dovolených a prázdnin všem přeji pohodové 
cestování a mnoho pěkných zážitků. 
                                                                                                                   Lubomír Můr
                                                                                                                   Lubenec     
Dotazy  a  odpovědi

Živnostenský list, zaměstnání a plný invalidní důchod.
Dotaz : Dobrý den.
Rád bych Vás požádal o radu. Dostal jsem ČID ( částečný invalidní důchod )
a po odvolání, podání žaloby proti ČSSZ a po podstoupení vyšetře-
ní u posudkové komise jsem dostal PID ( plný invalidní důchod ). Zajímalo 
by mě, jestli je problém při  PID vykonávat zaměstnání a zároveň podnikat 
( mít  živnostenský list ). Jde mi o to, abych nepřišel o PID.
Děkuji.
Odpověď: Mgr. Pavel Kantořík, veřejný ochrance práv.
Souběh nároku na výplatu plného invalidního důchodu s příjmem z výdělečné 

Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu (§ 45)
opakující se, obligatorní dávka sociální péče
Poskytuje: pověřený obecní úřad     
Komu:  1.  občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí  
  (příloha č. 5 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.) 
 2.  občanům úplně nebo prakticky nevidomým 
 Pokud tito občané užívají bezbariérový byt. 
Výše dávky činí 400 Kč měsíčně.
Příspěvek na úhradu za užívání garáže (§ 45)
opakující se, nenároková dávka sociální péče 
Poskytuje: pověřený obecní úřad 
Komu:  1.  občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí  
  ( příloha č. 5 k vyhlášce č. 182/1991    Sb.) 
 2.  občanům úplně nebo prakticky nevidomým. 
      Pokud tito občané užívají bezbariérový byt. 
Výše dávky činí až 200 Kč měsíčně. 
Vedle dávek sociální péče se poskytuje rovněž :
Mimořádné  výhody pro těžce zdravotně postižené občany
Poskytuje: obecní úřad obce s rozšířenou působností 
Komu: Občanům starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením, které 
podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se podle druhu 
a stupně postižení poskytují mimořádné výhody I. (průkaz TP), II. (průkaz ZTP) 
nebo III. stupně (průkaz ZTP/P). Zdravotní stav občana posuzuje lékař úřadu prá-
ce. O posouzení zdravotního stavu žádá úřad nikoli občan. 
Některé výhody, které vyplývají z přiznání průkazů TP, ZTP a ZTP/P jsou uve-
deny v příloze č. 3 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.. Další úlevy a slevy jsou uprave-
ny v právních předpisech jiných resortů (např. vyšší sazba, o kterou se snižuje 
základ pro daň z příjmů, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P – ministerstvo 
financí; bezplatné užití dálnic a rychlostních silnic, vyhrazená místa k parkování 
– ministerstvo dopravy apod.). 
Příloha č. 3 - Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany
1. Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP):
a.    nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích 
pro pravidelnou hromadnou dopravu osob kromě autobusů a vlaků, v nichž je 
místo k sedění vázáno na zakoupení místenky,
b.  nárok na přednost při osobním projednávání jejich záležitostí, vyžaduje-
li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání 
záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání place-
ných služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením – 5. Část
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činnosti je možný, neboť zákon o důchodovém pojištění tento souběh nezakazu-
je, resp. nijak specificky neupravuje. Určitá pravidla dotýkající se výplaty plného 
invalidního důchodu při výdělečné činnosti však vyplývají z definice plné invali-
dity, jakožto základní podmínky nároku na plný invalidní důchod. Výdělečná čin-
nost v rozsahu zbylé schopnosti soustavné výdělečné činnosti je možná. Otázka, 
zda konkrétní výdělečná činnosti je vykonávána v rozsahu této zbylé schopnos-
ti, je pak otázkou posudkovou. Výše výdělku dosahovaného výkonem soustavné 
výdělečné činnosti v rozsahu zachované schopnosti není relevantní.  Co to zna-
mená? Záleží na posudkovém lékaři, jak posoudí každý konkrétní případ. Ten je 
povinen přihlédnout k mnoha okolnostem, mimo jiné též k adaptaci důchodce 
na zdravotní postižení, dříve dosahovaným výdělkům, schopnosti rekvalifikace 
pojištěnce...pokud tedy bude přiznán PID pro 70% pokles schopnosti soustavné 
výdělečné činnosti a důchodce začne vykonávat časem zaměstnání, které vyko-
nával před přiznáním PID dejme tomu na poloviční úvazek, může o PID přijít. 
Aby to nebylo tak jednoduché:), co jsem uvedl výše, vztahuje se k invali-
ditě podle § 39 odst. 1) písm. a) zákona o důchodovém pojištění. Zmíně-
ný odstavec má však i písmeno b), podle kterého je pojištěnec plně inva-
lidní, jestliže z dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je schopen pro 
zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných 
podmínek. Zdravotní postižení umožňující soustavnou výdělečnou činnost za 
zcela mimořádných podmínek jsou uvedena v příloze č. 3 k vyhl. č. 284/1995: 
Zdravotní postižení umožňující soustavnou výdělečnou činnost za zcela mimořád-
ných podmínek jsou: 
1. Úplná nevidomost obou očí ( kategorie 5 dle klasifikace SZO -  ztráta zraku 
zahrnující stavy od  naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou 
světelnou projekcí ) 
2.  Praktická nevidomost obou očí ( kategorie 4 dle klasifikace SZO - zraková 
ostrost s nejlepší  možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit nebo omezení zorného 
pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální ostrost není postižena) 
3.  Amputační ztráta obou dolních končetin v bérci a výše 
4.  Amputační ztráta obou horních končetin v zápěstí a výše 
5.  Amputační ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny 
6.  Ochrnutí dvou končetin ( hemiplegie, paraplegie, těžká hemiparéza a  těžká 
paraparéza )
7.  Zdravotní postižení způsobující imobilitu, pro kterou je osoba trvale odkázá-
na na vozík pro invalidy 
8.  Střední mentální retardace ( IQ 35 – 49 ) 
9.  Těžké formy duševních onemocnění provázené častými atakami a opakovaným ústav-
ním léčením, se závažným postprocesuálním defektem a s těžkým narušením osobnosti 

10.  Těžce slabý zrak spolu s těžkou nedoslýchavostí, popřípadě úplnou nebo 
praktickou hluchotou 
Poznámka: Klasifikací  SZO se rozumí Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a 
přidružených zdravotních problémů ve znění 10. decenální revize schválené Světo-
vou zdravotnickou organizací. 
A proč to zmiňuji, v tomto případě se pokles schopnosti soustavné výdělečné čin-
nosti nezjišťuje. A tedy odpadá ono složité posuzování zdravotního stavu (adap-
tace, výdělky, schopnost rekvalifikace atd.). Stačí, aby pojištěnec trpěl vyjmeno-
vaným zdravotním postižením a je považován automaticky za plně invalidního. 
Tady už bych se výdělečné činnosti nebál vůbec. Zda je člověk plně invalid-
ní podle písm. a) či b) zjistí z rozhodnutí ČSSZ, kterým mu byl PID přiznán. 

C-M-T a těhotenství
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se vás zeptat, zda těhotenství může zhoršit 
zdravotní stav u ženy s CMT (nebo zlepšit na přechodný čas?).
Může CMT mít vliv např. na průběh menstruace a jiné gynekologické 
záležitosti u ženy s CMT? Jak mají postupovat partneři, ze kterých jeden má CMT, 
při plánovaní potomstva? Jaké vyšetření doporučíte podstoupit?
Velmi pěkně děkuji.
Odpověď: Doc. MUDr. Pavel  Seeman, Ph.D.
Vážená paní, děkují za Váš dotaz, je určitě oprávněný. Odpověď zase určitě není 
jednoznačná, každopádně to u CMT není tak, že by CMT u matky ohrožovalo 
matku rodičku na životě, CMT neohrožuje výrazněji  ani plod - potomka během 
těhotenství. Není moc systematických studií, jedna byla  publikována před 4 lety 
v Norsku, z ní vyplývá , na velkých číslech, že u matek s CMT je o něco vyšší 
riziko komplikací a také o něco vyšší procento např. porodu císařským řezem, kvů-
li problémům, a to, že se u některých žen může CMT během těhotenství zhoršit 
nebo dokonce se objevit první projevy, to je známo, ale větší systematické stu-
die, které by to cíleně sledovaly neznám, ale vím, že třeba v USA se to kolegové 
snaží sbírat - americká CMT společnost má webový formulář, kam mohou pacienti 
vyplňovat své údaje - resp. údaje o své CMT a to včetně těhotenství atd..
 Určitě hodně záleží na typu CMT, jestli se jedná o CMT1A nebo o CMTX nebo o HMSN 
III - v důsledku poruchy kterého genu, určitě je dobré se zeptat i na zkušenosti žen s 
CMT. Vážná rizika myslím, ale opravdu nehrozí, to je u jiných chorob horší či vážnější 
při těhotenství. Nevím jestli u Vás je příčina CMT již objasněna - jestli je známa muta-
ce nebo ne, při plánovaní potomstva partnerů, kde jeden má CMT,  určitě doporuču-
ji genetickou konzultaci - nechat si vysvětlit současné možnosti, rizika přenosu na 
potomstvo, možnosti genetické prevence - prevence opakovaní CMT u potomku atd..
Doufám, že se mi podařilo aspoň částečně zodpovědět na Váš dotaz.
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