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PŘIHLÁŠKA NA VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ SPOLEČNOSTI C-M-T, 
JANSKÉ LÁZNĚ 15. – 17. ŘÍJNA 2010

Jméno a příjmení: …………………………………………………........……………..
Datum narození: …………………………  Číslo OP: …...........................................
Adresa bydliště: ………………………………………………………………………….
PSČ: ……………… Telefon: ……………………. E-mail: ….………………………..
Jsem držitelem průkazky ZTP/P:   ano        ne         
Používám:                                   mechanický vozík                       elektrický vozík
Mám zájem o návštěvu plaveckého bazénu:    ano         ne

Jméno a příjmení doprovodu: ……….............................……............……………
Datum narození: ………………………  Číslo OP: .....…………….………………….
Adresa bydliště: ..……………………………………………………………………….
PSČ: ……………… Telefon: ……………………. E-mail: ……………………………..
Člen Společnosti C-M-T:   ano        ne         
Jsem držitelem průkazky ZTP/P:   ano        ne        
Používám:                                   mechanický vozík                       elektrický vozík
Mám zájem o návštěvu plaveckého bazénu:    ano         ne

Jméno a příjmení dítěte: …………………………….…………………………………
Datum narození: …...……………………………………………………………………
Mám zájem o návštěvu plaveckého bazénu:    ano         ne

Jméno a příjmení dítěte: …………………………….…………………………………
Datum narození: …...……………………………………………………………………
Mám zájem o návštěvu plaveckého bazénu:    ano         ne

Potvrzení od lékaře

Potvrzuji, že pan / paní: …………………………….………………………………
je tělesně postižený občan s diagnosou Charcot - Marie - Tooth.

Víkendový seminář Společnosti C-M-T bude pro pacienta přínosem.

podpis a razítko ……………………...........................................

máme tu konečně léto, vytouženou dovolenou, sluníčko a relaxaci. S přicházejícím 
létem dostáváte do ruky i letošní druhé číslo Bulletinu s řadou důležitých informací. 
Já už jsem v tuto chvíli na léčebném pobytu v Janských Lázních a doufám, že se 
tam potkám i se spoustou z Vás. Kromě léčení budu na místě jednat s představiteli 
státních lázní i města o našem chystaném odborném semináři v říjnu letošního roku. 
Věřím, že většina z Vás vyplní přiloženou přihlášku a na podzim zažijeme v Krkono-
ších nezapomenutelný víkend. Jak asi víte, v květnu jsme dlouhodobě plánovali rekon-
diční pobyt v Jizerských horách u Jablonce nad Nisou. Přesto, že vše bylo domluveno 
s majitelem hotelu AVICENUM několik měsíců dopředu, necelé dva dny před koná-
ním akce pan majitel vše ze zcela nepochopitelných důvodů odvolal. Navíc mu více 
než měsíc trvalo, než nám vrátil námi zaplacenou zálohu. Jeho jednání považuji 
za neseriózní, a považuji za svoji povinnost Vás o tom informovat a před službami toho-
to hotelu varovat. Zároveň chci velice poděkovat Jitce Molitorisové za organizaci celé, 
i když neuskutečněné akce a Bohunce Sokolové za rychlé zprostředkování a zrealizová-
ní náhradního pobytu na Šumavě.
Posledním tématem, o kterém chci napsat, je situace na naší politické scéně. 
Volby dopadly tak, jak dopadly a nově chystaná vláda a především její program při-
nesou komunitě zdravotně postižených lidí čtyři perné roky. Dá se předpokládat tlak 
na zrušení některých zvýhodnění, snížení příspěvku na benzín bylo v tomto ohledu 
jen prvním krokem. Chci zde znovu uvést, že Společnost C-M-T je tu pro Vás a proto 
pokud Vás potká nějaká nepříjemnost, s jejímž řešením Vám budeme schopni pomoci, 
nebojte se a ozvěte se. Nevzdávejte se a nebojte se bojovat za svá práva.

Přeji Vám krásné léto, užívejte pohodu a naberte co nejvíce energie na zimu.

Váš předseda Michal

Milí přátelé,
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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  
 
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/slgcontacts.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vytvořeno podle informačních letáků vypracovaných nemocnicemi Guy's a St. 
Thomas' Hospital, Londýn a IDEAS - Genetic Knowledge Park.  
 
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 
 
 

Ilustrace: Rebeca J Kent 
www.rebeccajkent.com 

rebecca@rebeccajkent.com 

Místo pobytu: Hotel Astoria, Lázeňská 52, Janské Lázně.

Ubytování je zajištěno ve dvou-, tří- a čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním 
zařízením a TV+SAT (sprcha, WC, umyvadlo) a dále pak ve dvou-, tří- a čtyřlůžkových 
pokojích se společným sociálním zařízením na patře.

Termín:  15. – 17. 10. 2010. Pobyt začíná v pátek večeří a končí v neděli snídaní.

Cena:  1000,-  Kč za osobu a pobyt ( bez slevy )  - pokoje s vlastním soc. zařízením
  900,- Kč za osobu a pobyt ( bez slevy )  - pokoje se  společným soc. zařízením
   Děti do 3 let věku zdarma ( bez nároku na stravu a lůžko )
     Děti od 3 let do 10 let věku mají 30% slevu.

Uvedené ceny nezahrnují lázeňský poplatek ve výši 15,- Kč za osobu a den pobytu. 
Od lázeňského poplatku jsou osvobozeny děti do 18 let, osoby starší 70 let a osoby, 
které mají průkazy ZTP a ZTP/P + doprovod.
Tělesně postižení s diagnosou Charcot - Marie - Tooth, kteří předloží potvrzení od 
lékaře*, získají slevu z dotace Ministerstva zdravotnictví ČR. Na slevu má nárok 

Pozvánka na víkendový seminář Společnosti C-M-T
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pohlaví dítěte.  
 
• Mutovaný gen se nedá opravit,  mutace je přítomna celý 

           život. 
• Mutovaným genem se člověk nemůže „nakazit“ od jiného 

nemocného. Lidé s autosomálně dominantním 
onemocněním mohou být dále například dárci krve.  

 
• Lidé se často cítí vinni za genetické onemocnění, které 

postihlo jejich rodinu. Je důležité si uvědomit, že to není 
ničí chyba a že tyto vlohy není možno jakkoli ovlivnit ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Více informací naleznete na těchto adresách:  
 
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: sekretariát@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  

též doprovod osob, vlastnících průkaz ZTP/P. Výše finančního příspěvku je závislá 
na počtu přihlášených zdravotně postižených členů.

*Podle metodiky k dotacím Ministerstva zdravotnictví ČR získá finanční příspěvek v pří-
padě pobytové akce pouze občan s takovým zdravotním postižením, pro které je pobyt 
určen rozhodnutím o státní dotaci. Dokladem o zdravotním postižení nebo chronickém 
onemocnění je potvrzení odborného lékaře s doporučením k pobytu. ( Viz. přihláška )

Přihlášky: Závazné přihlášky zasílejte do 31.8.2010 na adresu: Blanka Klouzalová, 
Závada 102, 747 19 Bohuslavice, tel.: 724 330 798, e-mail: klouzalova.cmt@seznam.cz

Program:

Pátek: 
 - příjezd od 15.00 hod. do 17.30 hod., ubytování
 - 18.00 hod. večeře v hotelu Astoria
 - 19.00 hod. – 23.30 hod. - posezení s hudbou a tancem v sále hotelu Astoria 
Sobota:
 - 8.00 – 9.00 hod. snídaně v hotelu Astoria
 - 9.00 – 13.00 hod. seminář Společnosti C-M-T
 - 13.00 - 14.00 hod. oběd v hotelu Astoria 
 - 15.00 - 16.00 hod. - pro přihlášené návštěva plaveckého bazénu 
  Zájemci vyplní svou účast v přihlášce.
 - odpolední výlet ( lanovkou na Černou horu a zpět )
 - 18.30 hod. večeře v hotelu Astoria
 - od 19.00 hod. posezení s hudbou a tancem v sále hotelu Astoria, 
  od 22.00 hod. diskotéka LESANKA
Neděle: 
 - 8.00 - 9.00 hod. snídaně v hotelu Astoria
 - Vyklizení pokojů do 10.30 hod.

Změna programu vyhrazena!!!
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V tomto případě je velmi nepravděpodobné, že se choroba 
vyskytne u dalšího dítěte stejných rodičů. V každém případě je 
potřeba tuto skutečnost konzultovat s lékařem, optimálně 
s klinickým genetikem. U jedince s nově vzniklou mutací je však 
pravděpodobnost přenosu na další generace opět 50%.  
 
Genetické vyšetření v těhotenství  
 
Něk terá  au tosomálně dominantn í 
onemocnění je možné rozpoznat již během 
těhotenství (více informací viz letáčky o CVS 
a Amniocentéze). Zda je onemocnění možné 
diagnostikovat v těhotenství určí váš lékař po 
konzultaci s klinickým genetikem.  
 
Ostatní rodinní příslušníci  
 
Pokud se u někoho vyskytne autosomálně dominantní 
onemocnění, měli by o tom vědět i ostatní členové jeho rodiny. 
Tato informace může usnadnit stanovení diagnózy onemocnění i 
u ostatních rodinných příslušníků. Velmi důležité to je pro vaše 
příbuzné, kteří plánují rodinu.  
 
Pro některé lidi může být obtížné říci rodině o dědičném 
onemocnění. Mohou mít strach, že způsobí v rodině obavy. V 
některých rodinách lidé ztratí kontakt s příbuznými a je pro ně 
obtížné se s nimi zkontaktovat. Klinický genetik má často 
dostatek zkušeností s rodinami v takovýchto situacích a může 
nabídnout pomoc pro optimální řešení této situace.  
 

Shrnutí  
 

• Ke vzniku autosomálně dominantního onemocnění stačí, 
aby člověk zdědil pouze jednu kopii mutovaného genu. 
Pravděpodobnost tohoto jevu je 50% a je dílem náhody. 
To platí pro každé další těhotenství a bez ohledu na 

POZVÁNKA
Výbor občanského sdružení Společnosti C-M-T

si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář Společnosti C-M-T,
který se koná dne 16. 10. 2010 od 9.00 hodin v kině VLAST v Jánských Lázních

Program :

1.   Zahájení
      Mgr. Michal Šimůnek, předseda Společnosti C-M-T 

2.    Představení lázní Janské Lázně

3.    Vliv kyseliny askorbové na fenotyp hereditární neuropatie CMT1A
       MUDr. Radim Mazanec, Klinika neurologie, FN Motol Praha

4.   Význam a výsledky DNA vyšetření CMT v ČR od roku 1999
       MUDr. Pavel Seeman, DNA laboratoř, 2. LF UK Praha

5.   Dětská neurologie a CMT
      MUDr. Jana Haberlová, Klinika dětské neurologie, FN Motol Praha

6.   Nové postupy v rehabilitaci osob s CMT
      MUDr. Ondřej Horáček, primář rehabilitační kliniky, FN Motol Praha

7.   Novinky v ortopedické péči
      MUDr. Petr Krawczyk, T. O. OSTRAVA-PROTEOR spol. s r.o.

8.   Ergoterapie a její využití u osob s CMT
      Mgr.Vendula Přinesdomová, Klinika rehabilitace, FN Motol Praha

9.   Přestávka

10.  Příspěvek na péči - řízení, hodnocení, posudková komise
       Bc. Kateřina Pomklová, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

11.  Invalidní důchody, změny od 1.1.2010
       Mgr. Pavel Kantořík, Úřad veřejného ochránce práv, Brno

12.  Závěr

SEMINÁŘ  SE  KONÁ  POD  PATRONÁTEM  A  ZA  FINANČNÍ  PODPORY  
MINISTERSTVA  ZDRAVOTNICTVÍ  ČR
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Nemocný rodič může svému potomkovi předat normální nebo 
mutovaný gen se stejnou pravděpodobností. Z tohoto důvodu 
každé jeho dítě zdědí mutovaný gen a tím i onemocnění s 50% 
šancí. 
 
Rovněž pravděpodobnost, že dítě od svého nemocného rodiče 
zdědí normální gen, je 50%. V tomto případě však dítě ani jeho 
budoucí potomci nebudou trpět touto chorobou.  
 
Přenos genu mutovaného nebo normálního je jev zcela 
náhodný. Tato pravděpodobnost zůstává stejná pro každé 
další těhotenství a není ovlivněna pohlavím dítěte.  
 
Proč se někdy zdá, že se onemocnění v jedné 
generaci neobjevilo?  
 
Některá autosomálně dominantní onemocnění mohou mít různě 
závažný průběh. Tento jev se nazývá variabilní exprese. 
Onemocnění může mít totiž i velmi mírný průběh, takže se zdá, 
že postižené osoby jsou zdravé. Někteří dokonce ani nemusejí 
vědět, že onemocněním trpí.  
 
U nemocí, které se začínají projevovat v pozdějším věku 
(případy začínající v dospělosti, např. dědičná rakovina prsu 
nebo Huntingtonova choroba), mohou lidé zemřít dříve ze zcela 
jiného důvodu a toto onemocnění se u nich do té doby 
nerozvine, nebo jim správná diagnóza nikdy nebyla stanovena. 
Přesto rodiče toto onemocnění mohou dále předat svým dětem.  
 
Co když je dítě v rodině první, u koho se nemoc 
vyskytla?  
 

V některých případech se může stát, že se dítě narodí s 
autosomálně dominantní chorobou, ačkoliv v předchozích 
generacích tímto onemocněním nikdo v rodině netrpěl. To může 
být důsledkem nově vzniklé mutace ve vajíčku nebo spermii. 

Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. jsou jedny z nejstarších svého druhu
 v České republice. Zabýváme se zde léčbou onemocnění nervového a pohy-
bového systému. S léčbou klientů s onemocněním Charcot-Marie-Tooth 
máme v našem zařízení dlouholeté zkušenosti.
Lázeňská léčba by měla představovat nedílnou součást rehabilitační péče 
o klienta s CMT. Pacienti s periferní neuropatií mají nárok na pravidelnou 
komplexní lázeňskou léčbu. Dle indikačního seznamu je možné využít indi-
kace VI/1 - periferní obrny a VI/2 – polyneuropatie, s možností každoroční-
ho opakování, nebo nejčastěji předepisovanou indikaci VI/8 - nervosvalová 
onemocnění, s možností komplexní lázeňské léčby zpravidla jednou za dva 
roky. Délka pobytu je při komplexní lázeňské léčbě 21 - 49 dnů.
SLL Janské Lázně, s.p. jsou jedny z mála lázní ( ne-li jediné ), které umož-
ňují léčbu pacientů s těžkým pohybovým handicapem, odkázaným na 
pomoc druhé osoby. Disponujeme dvěmi lůžkovými odděleními, umístěnými 
v Lázeňském domě a v Janském Dvoře, kde jsou k dispozici sestry, poskytující 
ošetřovatelskou péči a zřízenci, kteří zajišťují odvoz pacientů na procedu-
ry. Pacienti s lehčím typem onemocnění nebo lepší kondicí jsou ubytováni 
v některé z depandancí a na procedury docházejí.
Léčivým zdrojem v našich lázních je minerální voda z Černého pramene, 
jedná se o prostou teplici hydrogen-uhličitano-vápenato-sodnou. Minerální 
vodu využíváme při všech vodoléčebných procedurách. Naše zařízení dis-
ponuje třemi bazény na cvičení a plavání, oblíbený je zejména Nový bazén 
o rozloze 200 m2 s vířivkami včetně venkovních, chrliči vody a protiprou-
dem. Pacienti často označují naši minerální vodu jako příčinu zlepšení jejich 
zdravotního stavu.
V rámci lázeňské léčby pacientů s CMT využíváme všech složek rehabilitace: 
léčebnou tělesnou výchovu ( LTV ), fyzikální terapii, ergoterapii, protetiku. 
Snažíme se ovlivnit poruchy pohyblivosti dolních končetin, poruchy stability 
a chůze, poruchy jemné motoriky rukou, zkrácení svalů a měkkých tkání 
v oblasti nohou, bolesti svalů a kloubů na dolních a horních končetinách, 
vertebrogenní potíže, zlepšit trofiku tkání, zvýšit kondici a kardiovaskulární 
výkonnost.
Léčebnou tělesnou výchovu rozdělujeme na individuální, skupinovou a LTV 
v bazénu. V rámci individuální LTV sledujeme dva cíle. Nejprve se snažíme 
o zlepšení kvality periferie protažením zkrácených šlach a svalů - Achillovy 
šlachy, flexorů nohou a kolen, extenzorů prstů nohy, včetně autoterapie - 
protahování na klínu, na okraji schodu apod. Jako přípravu před protahová-
ním retrahovaných nekontraktilních částí svalu využíváme tradičních zábalů 

Léčba osob s nemocí Charcot-Marie-Tooth ve Státních léčebných 
lázních Janské Lázně
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Jak se dědí dominantní geny?  
 

Obrázek 2: Jak rodiče předávají dominantní geny svým 
potomkům 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemocný  Zdravý   

Nemocný  Nemocný  Zdravý   Zdravý   

Normální gen   

Mutovaný gen  

DKK dle sestry Kenny. Dále se používají techniky měkkých tkání, mobili-
zace periferních kloubů, zaměřené na oblast nohy ( ploska a klouby nohy )
a bérce ( lýtkové svalstvo a Achillova šlacha ). Protahování svalů a šlach 
je prevencí vzniku deformit a tím i bolestí. Pacienta instruujeme pro auto-
terapii. Druhým cílem LTV je zlepšení koordinace svalových skupin, posí-
lení svalů dolních končetin, zlepšení propriocepce dolních končetin 
využitím syntetických metod na neurofyziologickém podkladě: reflexní cvi-
čení dle prof. Vojty, senzomotorická stimulace, proprioceptivní neuromus-
kulární facilitace ( PNF, metoda dle Kabata ), posturální cvičení dle Čápo-
vé. V rámci LTV se zaměřujeme také na ovlivnění vertebrogenních potíží. 
U pacientů s postižením horních končetin provádí fyzioterapeut mobiliza-
ce periferních kloubů HKK, facilitace míčkováním aj. Jako přípravu využí-
váme částečných vířivých koupelí či parafínu. Dále indikujeme podobně 
jako u DKK využití magnetoterapie k zlepšení trofiky tkání. Správnou funk-
ci  ruky nacvičuje pacient v rámci ergoterapie - individuální i skupinové.
Kromě individuální LTV využíváme v našem zařízení s dobrým efektem také 
skupinovou léčebnou tělesnou výchovu. Skupiny jsou tvořeny podle závaž-
nosti postižení. Kondiční cvičení má význam pro udržení či zlepšení celko-
vého stavu a kondice nemocného, zvýšení kardiovaskulární výkonnosti. Pro-
tažením zkrácených tkání a posílením oslabených svalových skupin dochází 
ke zmírnění vertebrogenních potíží, ovlivnění svalových dysbalancí, zlepšení 
postury. V rámci skupinové LTV si pacient osvojí také cvičení s různými reha-
bilitačními pomůckami ( rehabilitační míč, overball, therraband ). V malých 
skupinách probíhá také cvičení s využitím prvků senzomotoriky ke zlepšení 
propriocepce a stability a dále nácvik dechové stabilizace. Cvičení ve skupi-
ně má i výrazný psychologický efekt.
Pro zlepšení prokrvení a trofiky je vhodné využit vodoléčebných procedur, 
ať už pasivních, jako jsou různé koupele ( celková a částečná vířivá koupel, 
perlička, uhličité koupele ), tak cvičení v bazénu a plavání. Plavání a LTV 
v bazénu je ideální procedura jak pro pohybový, tak pro kardiovaskulární 
aparát. Oblíbenou procedurou jsou masáže. Provádíme masáže klasické, reflexní 
a podvodní. Z  mechanoterapie používáme motomedy na dolní i horní kon-
četiny, rotopedy, šlapačky. V rehabilitaci pacientů s CMT využíváme také 
polohování. Nejčastěji polohujeme zkrácené Achillovy šlachy a flexory kolen 
po předchozím teplém zábalu. U pacientů s výrazným postižením polohuje-
me s využitím stavěcího stolu. Mezi tepelné procedury patří kromě zábalů 
také peloidy a parafín. Součástí lázeňské léčby je i elektroléčba, fototerapie 
a magnetoterapie. Využíváme především analgetického účinku u bolestí klou-
bů, svalů a páteře. Z fototerapie používáme na našem pracovišti biolampu 
a laser. U pacientů s pokročilejšími interosseálními atrofiemi dochází 
i k postižení jemné motoriky, proto do jejich léčebného plánu zařazujeme 
také ergoterapii. Po ergoterapeutickém vyšetření je pacient zařazen do sku-
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Obrázek 1: Geny, chromosomy a DNA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co je to autosomálně dominantní dědičnost? 
 
Některé vlastnosti se předávají v rodině dominantním způsobem. 
To znamená, že každý zdědí jednu normální kopii určitého genu 
a jednu změněnou neboli mutovanou. Tato mutovaná kopie 
převáží svým vlivem nad zdravou kopií genu, a proto se u 
postiženého jedince projeví genetické onemocnění. Podle toho, 
který gen je mutován, se projeví odpovídající onemocnění. 
 
Některá autosomálně dominantní onemocnění se projeví ihned 
po narození, zatímco jiná až  v dospělosti – ta se nazývají 
onemocnění s pozdním nástupem. Mezi autosomálně domi-
nantní onemocnění patří například polycystické ledviny dos-
pělých nebo Huntingtonova choroba. 

pinové ergoterapie, kde se snažíme zlepšit funkci ruky využitím kreativních 
činností ( pletení z pediku, modelování keramické hlíny, práce s papírem… ) 
nebo do individuální ergoterapie, kde ergoterapeut provádí mobilizace klou-
bů, nácvik jemné motoriky, náhradních úchopů, doporučuje kompenzační 
pomůcky. U pacientů s těžším postižením využíváme ergoterapii pro nácvik 
a usnadnění běžných denních činností.
V rehabilitaci pacientů s CMT má důležité místo také protetická péče. 
Naše lázeňském zařízení navštěvuje jednou týdně protetický technik, 
který u pacientů s dlouhodobým pobytem vhodnou pomůcku zhotoví ( dlahy, 
peroneální pásky, osmičky ). Pro pacienty je příjemné, že nemusí na prote-
tiku dojíždět, změření, vyzkoušení i předání pomůcky proběhne v lázních. 
Nejčastěji zhotovovanou pomůckou pro pacienty s dědičnou neuropatií 
jsou na našem pracovišti laminátové peroneální dlahy. Dále doporučujeme 
individuálně zhotovené karbonové peroneální dlahy, jednou měsíčně 
probíhají konzultace lékaři indikovaných pacientů s ortotikem firmy Otto Bock.
Lázeňská léčba je pro pacienty s omezenou pohyblivostí a větší vzdálenos-
tí bydliště od rehabilitačního zařízení často jedinou možností rehabilitační 
léčby. Výhodou je snadná dostupnost procedur včetně bezbariérového 
vstupu do bazénu. Denní program je rozvržen tak, aby se předcházelo 
únavě a přetěžování pohybového aparátu. Zároveň je dost prostoru pro 
pasivní i aktivní odpočinek. Pacient je v lázeňském zařízení zcela oproštěn 
od každodenních  pracovních a domácích povinností a starostí. Při absolvo-
vání ambulantní rehabilitace je nemocný často unavený již dříve, než se do 
daného zařízení dostane. Navíc musí zvládat ostatní běžné denní činnosti 
včetně zaměstnání. Efekt rehabilitace se tak často míjí účinkem. V lázních 
se potkávají pacienti se stejným postižením, mohou si tak předat zkušenosti, 
poučit se. Sejde se zde více  lidí se stejnou nebo podobnou chorobou  než 
v běžné populaci, což působí příznivě i na psychiku pacienta. Nemocný vidí, 
že není s tímto onemocněním sám, že může být stejně aktivní ve sportu, záli-
bách i pracovní kariéře jako lidé s podobným omezením. Většina pacientů 
udává po absolvování lázeňské léčby zvýšení fyzické i psychické kondice, 
zlepšení stability a chůze, protažení zkrácených svalových skupin a zmírnění 
bolestí pohybového aparátu.

Těšíme se na setkání s Vámi v Janských Lázních. 

                                          MUDr. Ivana Uiberlayová, 
Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.
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Autosomálně dominantní dědičnost  
 
V tomto letáčku se dozvíte, co to je autosomálně dominantní 
dědičnost a jaké jsou obecné principy dědičnosti. K pochopení 
principů autosomálně dominantní dědičnosti je dobré nejprve 
něco vědět o genech a o chromosomech.  
 
Geny a chromosomy  
 
Naše těla jsou složena z milionů buněk. Buňky obsahují 
kompletní sadu genů. Geny obsahují řadu instrukcí kontrolujících 
růst i celkový vývoj našeho těla. Geny jsou také zodpovědné za 
naše charakteristické rysy, jako je barva očí, výška, krevní 
skupina aj. Každý z nás má tisíce genů. Všichni vždy zdědíme 
dvě kopie genů. Jednu kopii od své matky a jednu kopii od svého 
otce. To je důvod, proč dědíme také tělesné a povahové znaky 
od obou z nich.  
 
Geny jsou uloženy ve vláknitých strukturách označovaných jako 
chromosomy, které jsou uloženy v jádře buňky. Ve všech 
buňkách máme 46 chromosomů. Dědíme vždy jednu sadu tj. 23 
chromosomů od své matky a jednu sadu s 23 chromosomy od 
svého otce. Máme tedy v každé buňce dvě sady o 23 
chromosomech, neboli 23 párů chromosomů.  
 
Někdy se vyskytne změna (mutace) v 
jedné kopii genu, která způsobí jeho 
vyřazení z funkce, a tak způsobí rozvoj 
geneticky podmíněného onemocnění.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekondiční  pobyt  Soběšice  u Sušice  21. – 23.5.2010 

foto: Rekondiční pobyt Soběšice
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Autosomálně dominantní 

dědičnost 

Informace pro pacienty a rodiny 

Vzhledem k tomu, že se k nám ve Wellness hotelu Avicenum v Lučanech nad 
Nisou nezachovali seriózně a na poslední chvíli ( 2 dny před začátkem akce )
nám zrušili dlouho připravovaný rekondiční pobyt, byli jsme nuceni zajis-
tit v krátkém časovém termínu náhradní prostory, abychom nezklamali své 
členy a plánovaný víkendový rekondiční pobyt se mohl uskutečnit. Pracovní-
ci penzionu „Pod Hořicí“ nám vyšli vstříc a přesto, že toto zařízení prochází 
rozsáhlou rekonstrukcí, umožnili nám zde prožít nezapomenutelný společný 
víkend. Rádi bychom jim za tento vstřícný krok a ochotu vyjádřili své podě-
kování. Ubytování bylo na velmi dobré úrovni, jelikož všechny pokoje jsou 
po celkové rekonstrukci. Každý pokoj má nyní své sociální zařízení, vybavení 
pokojů je zcela nové včetně televizorů, což ocenila hlavně pánská společ-
nost, jelikož právě probíhalo MS v ledním hokeji. Měli jsme možnost využít 
i zdejší rehabilitační zařízení. Pobytu se zúčastnilo 14 dospělých a 4 děti. 

V pátek jsme si po dobré večeři a dlouhé cestě všichni poseděli, zavzpomí-
nali na minulá společná setkání s kamarády a sdělili si nové zážitky a zkuše-
nosti.

Sobotní dopoledne jsme se zúčastnili exkurze ve Sklárnách Annín a společně 
se projeli rozkvetlou  Šumavou. Navštívili jsme Čeňkovu pilu a prošli se po 
břehu řeky. Všichni jsme byli překvapeni černou barvou vody, kterou má řeka 
Vydra, která protéká zdejšími šumavskými lesy.  Počasí nám přálo, dlouho 
očekávané teplo a sluníčko bylo velmi příjemné. Po sobotním obědě jsme 
zamířili do slavné vesnice Hoštice u Volyně, kterou proslavilo oblíbené Slun-
ce, seno…, navštívili jsme zdejší Ranč Šimona Pláničky a prohlédli si zdejší 
muzeum kuriozit ze slavného filmu. Také jsme se podívali na zdejší hřbitov 
a zastavili se u hrobu Michala Tučného. Při zpáteční cestě jsme udělali 
zastávku ve Strakonicích, seznámili se s okolím hradu a  dále jsme v Kra-
selově neminuly bez zastavení oboru s jeleny, což bylo pro mnohé velkým 
zážitkem. Na sobotní společný večer budou vzpomínat hlavně děti, které se 
zapojili do různých soutěží a každé čekala sladká odměna. Soutěže neminuly 
ani dospěláky a tak jsme si večer všichni užili. 

V neděli dopoledne jsme se opět společně projeli zdejší prosluněnou 
a rozkvetlou krajinou, navštívili nejstarší vodní mlýn v Hoslovicích, pohladili 
si koně ve výběhu a plni krásných zážitků jsme se museli rozloučit. Odjížděli 
jsme obohaceni o plno společných zážitků, odpočati a spokojeni. Všichni 
si po dobrých zkušenostech z tohoto zařízení slíbili návrat do zdejšího 
kraje. 

 
                                                                             Bohuslava Sokolová 
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Přehled  činnosti  Společnosti  C-M-T  za  měsíce  březen, duben a květen 2010 
Zapsali : B.Klouzalová, Mgr.Šimůnek 

 1. Jednání se spol. Favea s.r.o Kopřivnice - vitamíny  pro členy Společnosti
 2. Příprava Valné hromady Společnosti
 3. Jednání výboru Společnosti, volba předsedy, místopředsedkyně 
  a hospodářky
 4. Jednání  s MUDr. Krhutem z FN Ostrava ohledně dalšího výzkumu  
  urogenitálních poruch pacientů s CMT
 5. Vyhledávání a zpracování příspěvků do Bulletinu, příprava Bulletinu  
  léto 2010
 6. Víkendové rekondiční setkání členů Společnosti - Soběšice u Sušice  
 7. Prezentace Společnosti na 21. Česko - slovenském neuromuskulár 
  ním sympoziu v Brně
 8. Prezentace Společnosti na 44. Česko - slovenských dnech dětské  
  neurologie v Brně
 9. Příprava podzimního setkání a odborného semináře 
  Společnosti C-M-T v Janských Lázních
 10. Připomínkování Národní strategie pro vzácná onemocnění
 11. Dopis ministryni zdravotnictví ČR Mgr. Daně Jurásková, Ph.D., MBA
  ve věci nepřidělení dotací z Programu grantové podpory pro rok
  2010 pro Společnost C-M-T
 12. Zpracování čtvrtletního výkazu práce pro ČSÚ - odbor statistického  
  zpracování, Praha
 13. Poskytování informací v sociální  a zdravotnické sféře, osobní, 
  telefonické či elektronické poradenství členům Společnosti C-M-T 
  a dalším zdravotně postiženým
 14. Aktualizace webových stránek Společnosti
 15. Vedení evidence Společnosti C-M-T, vyřizování elektronické 
  a poštovní korespondence
 16. Vedení účetnictví, odeslání dokladů ( FÚ, PSSZ ), zpracování DPČ,  
  průběžné účtování a podávání přehledů o stavu finančních 
  prostředků výboru Společnosti
 17. Schválení přijetí nových členů do Společnosti C-M-T: p. Knopp, 
  pí. Padevětová
 18. Sponzorské dary: Severočeské doly, a.s., Chomutov; Eva Rohanová, 
  Vsetín; TENAUR s.r.o., Holýšov; Josef Novotný, Pardubický perník,  
  Pardubice; Jarmila Janurová – JaJa, Pardubice; 
  ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., Šatov

Přehledy  činnosti  Společ nosti C-M-T za  měs íce  březen, duben, květ en 2010Ve dnech 21. - 23.5.2010 jsme se sešli na rekondičním pobytu v krásné 
šumavské vesničce nedaleko Sušice, v Soběšicích. Nesešlo se nás mnoho, ale 
to ani trochu neubralo z radosti ze setkání. Penzion v současné době prochá-
zí velkou rekonstrukcí, která však nijak neovlivnila kvalitu pobytu. Pokoje, ve 
kterých jsme byli ubytováni, byly více jak na úrovni a jídlo jak od maminky. 
Je pravda, že rehabilitační zařízení bylo také ve fázi oprav, přesto jsme moh-
li využít rehabilitace v podobě masáží, pouze přesunuté do jiného patra. 
V sobotu dopoledne jsme vyjeli do pravých šumavských skláren v Anníně, kde 
jsme slyšeli něco málo z historie skláren a nahlédli pod ruce zručným brusičům. 
V místním obchůdku bylo možné některé opravdu umělecké, či jenom památeční 
věci, zakoupit. Po cestě zpět jsme se zajeli podívat na divokou řeku Vydru na 
Čeňkově pile. Na odpoledne jsme vyrazili do Hoštic - filmové vesničky z trilo-
gie Slunce, seno … a současně rodiště režiséra Zdeňka Trošky. Navštívili jsme 
místní JZD s relikviemi z trilogie - Vencovu motorku, bábinu jezdící postel a také 
slavnou Tučného stodolu, kde se pořádají country koncerty dodnes. Při návště-
vě Hoštic si můžete projít všechna známá místa z filmů a zavzpomínat. Viděli 
jsme namalovaného jelena na domu na náměstí, zámeček ( ve filmu sídlo JZD ),
před kterým se strhla velká rvačka, kostel, dům Škopků a Konopníků, Miluni-
nu hospodu atd. Zašli jsme se také společně podívat na hrob zpěváka Michala 
Tučného, který měl v Hošticích chalupu a pořádal zde již zmiňované country 
festivaly. Na cestě zpět do penzionu jsme se stavili u obory v Kraselově. Mož-
nost nakrmit jelena z ruky a stát před celou jeho majestátností necelý metr, to 
člověk často nezažije. Večer jsme si spolu s dětmi užili soutěží a zábavy. Když 
děti, znavené čerstvým vzduchem, usnuly ve svých postýlkách, měli jsme my 
dospělí konečně možnost popovídat si až dlouho do noci. Na neděli dopoledne 
jsme si nechali návštěvu Hoslovického vodního mlýna. Ti co tam byli minulý 
rok ochotně poslouchali znovu a obdivovali zručnost a zapálení majitelů mlýna. 
Ochota a vstřícnost byla všude samozřejmostí. Celý pobyt nám zpříjemňovaly 
naše děti, které si to opravdu užily. Dvojice Matouš ( 2,5 roku ) a Žanetka ( 3 roky )
byla k nepřehlédnutí a i když byly někdy hlučnější, nešlo se na ně zlobit. Starší 
děti Markétka ( 11 let ) a Daniel ( 10 let ) na ně vzorně dohlížely, takže my dospělí 
jsme jenom odpočívali a povídali si. Když se nám zastesklo po jejich obejmu-
tí, museli jsme si nějaké to dítě „ulovit“. Musím ještě pochválit počasí, které se 
opravdu moc snažilo, sluníčko nás tahalo venku za vlasy a příjemný deštík pro-
čistil vzduch vždy, když jsme byli uvnitř, či na cestě autem. Náš velký dík patří 
manželům Sokolovým - Bohušce a Mirkovi. Bez jejich organizace, ochoty se nám 
plně věnovat a ukazovat nám všechny skryté krásy Šumavy, by to nešlo. Pro ně 
je to již všechno tak okoukané a známé a stejně to s námi projeli znovu. Zvláštní 
dík patří Mirkovi, který i přes velmi důležitý zápas v hokeji, kde naši hokejisti 
bojovali o postup do finále na MS 2010 se Švédy, nás ochotně provázel Hoštice-
mi ( můj muž zase ochotně zůstal na pokoji a telefonoval nám průběžný stav ). 
Odjížděli jsme po nedělním obědě se slovy, příští rok jedem znovu do Soběšic.
                                                                                                                    

Pavla Michalová
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Zadnímu střelci Ladislavu Kadlecovi se sice podařilo jeho opakovaný útok 
odrazit a zachránit tak osádku před jistým sestřelením, ale za cenu těžkého 
zranění. Po příletu na základnu byl neprodle ně odvezen do nemocnice v Ely, 
kde mu musela být pod kolenem amputována jeho pravá noha, roztříštěná 
granátem německého stíhače. Ještě v nemocnici jej zastihla zpráva o tom, 
že byl povýšen na rotmistra a vyzna menán Československou medailí  Za chrab-
rost. Koncem roku se zotavil již natolik, že mu mohla být připnuta protéza, 
s níž se velmi rychle naučil chodit. Tvrdě cvičil a po několika týdnech již jen 
málokdo jeho handicap poznal. Z nemocničního ošetřování byl propuštěn 
až po sedmi měsících, 6. února 1942. Jako invalidovi mu hrozila superarbitra-
ce, tj. propuštění do civilu ze zdravotních důvodů. Velitel perutě Josef Ocelka 
mu nabízel místo instruktora u výcvikové letky, ale Kadlec chtěl pokračovat 
v bojovém létání. Trvalo poměrně dlouho, nežli se mu podařilo přesvědčit 
lékaře o tom, že chce a může bojovat dál. Nakonec prosadil svou. Bojově 
létat začal oficiálně až 25. září 1942, kdy v osádce jednoho z nejlepších 
pilotů 311., Františka Bulise, provedl svou první protipo norkovou hlídku nad 
Biskajským zálivem. 10. října 1942 se s celou Bulisovou osádkou dobrovolně 
přihlásil ke 138. pe ruti pro speciální úkoly, která vysazovala v noci parašu-
tisty nad okupovanou Evro pou, ale z projektu nakonec sešlo. Po Bulisově 
tragické smrti převzal velení osádky Josef Horák z Lidic, jemuž osud nedal 
bezbranně skončit před popravčí četou u zdi rodného statku vypálené obce. 
Pak Kadlec postupně přecházel do osádek Jana Říhy, Josefa Šotoly, Václava 
Kordy, Metoděje Šebely, Stanislava Huňáčka a dalších. V Šebelově osádce 
Wellingtonu Mk.X se 10. dubna 1943 podílel na téměř sebevražedném úto-
ku na tlakem těžce bráněný blockade - runner Himalaya. O měsíc později, 
16. května 1943 se Kadlec nad Biskajským zálivem v Huňáčkově osádce 
Wellingtonu Mk.X podílel na úspěšném útoku na italskou ponorku Enrico 
Tazzoli. V operační činnosti setrval i po přezbrojení jednotky na čtyřmotoro-
vé Liberatory. Konce války se však nedožil. Ráno 13. března 1944 odstartoval 
na rutinní protiponorkovou patrolu nad Biskajským zálivem, od září 1942 
již osmačtyřicá tou. Čtyřmotorový Liberator, který tehdy pilotoval zkušený 
Otakar Žanta, se však nevrátil. Nezůstaly po něm žádné stopy a těla osmi 
českosloven ských letců pohltily vlny Atlantiku. S největší pravděpodobností 
byl letoun sestřelen nepřátelskými stíhači.

                                                                                
Mgr. Michal Šimůnek

Zúčastnili  jsme  se

Ve dnech 6. - 7. května 2010 
se v hotelu Voroněž v Brně 
konalo 21. neuromuskulární 
sympozium. Kongres se konal 
pod záštitou ředitele FN Brno 
a děkana LF MU. O týden 
později, 13. - 15.5.2010, 
pak na brněnském výsta-
višti proběhly 44. Česko 
- slovenské dny dětské neu-
rologie. Obou akcí se kromě 
lékařů z FN Motol MUDr. 
Mazance, MUDr. Seemana, 
MUDr. Haberlové a MUDr. Lassuthové, kteří promluvili na odborná témata, dotýkající se CMT, 
zúčastnili i zástupci Společnosti C-M-T Blanka Klouzalová, Bohuslava Sokolová, Ivana Jandová 
a další. Naše účast a prezentace byla z řad lékařů pozitivně hodnocena a o námi nabízené 
odborné materiály byl velký zájem.
Již teď můžeme slíbit, že některé zde prezentované přednášky budou moci členové Společnosti 
slyšet na podzimním semináři v Janských Lázních.

Sokolová Bohuslava

…..21. neuromuskulárního  sympozia  a  44. Česko – slovenských  dnů dětské 
neurologie  v  Brně 
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v dobře střeženém táboře Oflag, situovaném na zámku v Colditzu, kde 
se setkal i s četnými zajatými československými letci. Osvobození se dočkal 
až s příchodem amerických jednotek 16. dubna 1945. Po skončení války 
přijal p funkci velitele Northwealdského sektoru a v této funkci se mu dostalo 
té cti letět v čele přehlídky na počest pátého výročí bitvy o Británii v září 
1945. Do výslužby odešel 21. července 1946 a jeho osudy se zakrátko staly 
i předmětem filmového ztvár nění. Bader se jako vý znamná celebrita věno-
val i charitativní činnosti zaměřené na pomoc zdravotně postiže ným dětem 
a mládeži. Za své veřejně prospěšné služby byl v roce 1976 povýšen do šlech-
tického stavu. Zemřel 5. září 1982 na srdeční selhání. Bylo mu tehdy 72 let.
I když příběh Douglase Badera je poměrně znám, málokdo ví, že i mezi 
československými letci ve Velké Británii byl jeden, který bojoval i navzdory 
ztrátě jedné nohy. Jmenoval se Ladislav Kadlec a narodil se 4. dubna 1917 
v Brankovicích u Vyškova. Zpočátku vůbec nic nena svědčovalo tomu, 
že se stane jedním z nejznámějších československých letců. Po vychození 
měšťanské školy absolvoval tříletou pokračovací živnostenskou školu, kde se 
vyučil holičem. „Odkroutil“ si běžnou pre zenční službu u pěchoty a do civilu 
odešel jako svobodník. Do Polska utekl 24. června 1939 přímo ze své bran-
kovické holičské dílny. Na lodi Chrobry se 1. srpna 1939 dostal do Francie, 
kde zpočátku sloužil u 1. pluku Ci zinecké legie, z níž jej podobně jako ostat-
ní Čechoslováky vysvobodil až počátek války. Byl přepraven zpět do Francie 
a 26. září 1939 byl prezentován v táboře česko slovenské armády v Agde. 
Po povýšení na desátníka jej 10. ledna 1940 přeložili ke 3. pěšímu pluku, 
u něhož byl zařazen jako velitel kulometného družstva. Jeho četě velel tehdy 
ještě docela neznámý hbitý a šlachovitý Slovák Jozef Gabčík, jenž se později 
podílel na atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydri-
cha. 1. června 1940 byl na vlastní žádost přemístěn k letectvu do Agde, ale 
vzápětí Francie kapitulovala. Společně s leteckou skupinou pak 24. června 
1940 odplul z Port Vendres do Británie, kam dorazil 7. července. Do svaz-
ku RAF byl přijat 24. července 1940 v nejnižší hodnosti a bylo zřejmé, 
že se stane palubním střelcem u formované 311. československé bombar-
dovací perutě. Příslušný měsíční střelecký kurz úspěšně završil 2. listopadu 
1940 ve střelecké škole ve skotském Dumfries. Ladislav Kadlec byl po kurzu 
přemístěn do Honingtonu k 311. peruti, u níž fungovala operačně výcviková 
letka, připravující zkompletované osádky k bojovému nasazení. Svůj první 
operační let, noční nálet na přístav Boulogne, prodělal v noci 1. března 1941 
v osádce Oldřicha Helmy. Pak následovalo dalších dvacet náletů, z nichž 
většina směřovala přímo na Německo. Dvacátá akce se mu však stala téměř 
osudnou. Wellington Karla Schoře byl při návratu z akce nad Münsterem 
zaskočen nad Nizozemím nočním stíhacím letounem Messerschmitt Bf 110. 
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byl fantastický: piloti ohlásili celkem dvanáct sestřelů ( sám Bader sestřelil 
dva nepřátelské Bf 110 ), což byla událost ve 12. skupině do té doby neví-
daná. Ještě téhož večera přiletěl do Coltishallu velitel 12. skupiny Leigh - 
Mallory, aby na místě s Baderem o události konferoval. Ten byl přesvědčen, 
že Němců mohlo být sestřeleno mnohem více, kdyby měl více strojů, nej-
méně tři perutě pod jedním velením. 1. září 1940 Leigh - Mallory dočasně 
umístil Baderovu 242. pe ruť v Duxfordu. Dal mu k dispozici i tam působící 
310. československou stíhací peruť a 19. peruť Spitfirů z nedalekého satelitní-
ho letiště Fowlmere. Bader s nimi začal bezodkladně na cvičovat rychlé starty 
na poplach a taktickou letovou formaci v tak velkém útvaru. Tak se zrodilo 
Duxfordské křídlo, později přejmenované na Křídlo 12. skupi ny. Křídlo, které 
zpočátku tvořily 19., 242. a 310. a později ještě 302. a 616. peruť, několikrát 
úspěšně zasáhlo do hromadných bitev na jihu Anglie a získalo velké úspě-
chy. V březnu 1941 byl Bader povýšen do hodnosti Wing Com mander a ujal 
se velení Tangmerského křídla, čímž se stal jedním z prvních wing leaderů 
v RAF. Jemu samotnému se přitom podařilo dále zvýšit své skóre. To se zasta-
vilo na celkové cifře 24 potvrzených, sedmi pravděpodob ných sestřelech 
a jedenácti poškozených nepřátelských letounech. 9. srpen 1941 se mu ale 
stal málem osudným. V čele Tangmerského křídla tehdy doprovázel dvoumo-
torové bombardovací Blenheimy nad francouzské město Bé thune. V nastalém 
boji se ocitl sám proti několika protivníkům a na svou základ nu v Tangme-
re se již nevrátil. Jeho osobní Spit fire byl sestřelen a Bader měl velké štěstí, 
že se mu podařilo šťastně vyskočit na padáku. Na zem však dopadl bez své 
pravé protézy, kterou musel ve spěchu doslova urvat, aby se mu ze zdemolo-
vané kabiny vůbec podařilo vyprostit; druhou protézu si poškodil při dopadu. 
Do rukou Němců se tak dostal prominentní zajatec, živoucí legenda britské-
ho Králov ského letectva. Němci rádiem požádali Brity o dodání náhradních 
protéz a slíbili, že le toun, který s nimi přistane ve Francii, nebude ostřelován 
a bude propuštěn zpět. Na po dobné rytířské kousky, které měly svůj původ 
v charakteru leteckých utkání z první světové válce, však již nebyla doba. 
Britové totiž mínili jinak a náhradní protézy Badero vi shodili na letiště 
St. Omer v průběhu rutinní akce, což byl bombardovací ná let Blenheimů 
na Béthune, provedený 19. srpna 1941. S novými protézami byl Bader 
odeslán do zajateckého tábora. Zajatého Badera, navzdory jeho výrazné-
mu tělesnému handica pu, nikdy neopustila myšlenka na útěk. Několikrát 
se o něj pokusil, poprvé hned poté, co mu byly dodány náhradní protézy - 
na svázaných prostěradlech se spustil z okna vojen ské nemocni-
ce, ale zakrátko byl dopaden ve stohu na blízkém poli. O útěk se 
pak pokusil ještě několikrát, ale vždycky byl zadržen. Jako nena-
pravitelný útěkář a obtížný promi nentní zajatec nakonec skončil 

MUDr. Marián Hošek
náměstek ministra práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376
128 01 PRAHA 2

Hradec Králové 07.04.2010

Vážený pane náměstku,

obracím se na Vás, jako předseda neziskového občanského sdružení 
Společnost C-M-T, s žádostí, o metodické stanovisko Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR ve věci možnosti vykonávat výdělečnou činnost za 
zcela mimořádných podmínek v nové koncepci invalidity.

Z mnoha dotazů členů naší Společnosti, ale i dalších tělesně postižených 
vyplývá, že panují nejasnosti ohledně toho, zda i v rámci nové koncepce 
invalidity zůstává osobám, které byly uznány plně invalidními dle dikce § 
39 odst. 1 písmeno b) zákona č. 155/1995 Sb., zachován jejich dosavadní 
status, když vyhláška č. 284/1995 Sb. včetně přílohy č. 3 byla zrušena.

Vzhledem k tomu, že schopnost práce za zcela mimořádných podmínek 
je podmínkou pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a pro 
pobírání podpory v nezaměstnanosti, byli bychom Vám velmi vděční za 
poskytnutí podrobnějších informací a stanoviska MPSV ČR k této věci. 

Děkujeme s pozdravem,

Mgr. Michal Šimůnek                
předseda        

Zeptali jsme se za Vás…
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v Indii, ale školy, konkrétně Temple Grove v Eastbournu a St. Edwarďs School 
v Oxfordu, absolvo val již na rodných britských ostrovech. Do RAF vstou-
pil jako osmnáctiletý v září 1928 a pilotní výcvik absolvoval ve známé RAF 
College v Cranwellu. Patřil nejen k talentovaným stíhačům a leteckým akro-
batům, ale i k výborným hráčům ragby a kriketu. Zlom v jeho životě nastal 
osudného 14. prosince 1931. Při nízkém výkrutu se svým Bristolem Bulldo-
gem havaroval a jen zázrakem nepřišel o život. Ztratil však obě nohy - pra-
vou mu lékaři museli amputovat nad kolenem, levou pod kolenem. Bader, 
proslu lý svým sportovním založením a houževnatostí, se však se svým před-
časným penzio nováním nikdy nesmířil. Přivykl na protézy a tvrdě cvičil, 
až na něm téměř nikdo ne poznal, že nechodí „po vlastních“. Po penzionování, 
k němuž došlo v dubnu 1933 pracoval pro Asiatic Petroleum Company, ale po 
vypuknutí války se se bevědomě přihlásil zpět do RAF. Po několika zdvořilých 
odmítnutích se mu nakonec podařilo prosadit svou a tehdy mohl jen málokdo 
tušit, že RAF tak získalo jednu ze svých budoucích největších hvězd. V říjnu 
1939 zahájil „osvěžovací“ kurz létání v Cen tral Flying School v Upavonu 
a v únoru 1940 byl přidělen do Duxfordu k 19. stíhací peruti, která byla první 
jednotkou RAF vyzbrojenou Spitfiry Mk.I. Následující měsíc následovalo pře-
ložení jako velitel letky k 222. peruti Spitfirů. V letecké bitvě nad Dunkerque 
dobyl první ze svých pozdějších 24 potvrzených sestřelů. V červnu 1940 byl 
jmenován do funkce velitele 242. stíhací perutě, složené převážně z klacko-
vitých Kanaďanů. Po příjezdu na nové působiště nalezl tuto peruť v naprosto 
demoralizovaném stavu. Krátce předtím byla totiž evakuována z poražené 
Francie, kam byla ve spěchu poslána takřka na popravu. Těžké ztráty, hrozný 
ústup na jih ve všeobecném zmatku, bez velení a bez pozemního personálu, 
to vše se na mladých chlapcích silně podepsalo. Zhrubli, byli cyničtí a jejich 
kázeň byla doslova otřesná. Energický Bader si však zakrátko zjednal autoritu 
a z frustrované bandy nakonec vykřesal jednu z elitních jednotek RAF. Peruť 
číslo 242 byla součástí 12. skupiny Fighter Command a byla umístěna na 
letišti Coltishall na východním pobřeží. Tam však nebyla dostatečně vytíže-
na, což Bader, impulzivní a agresivní stíhač, jen velmi těžce nesl. 12. skupi-
na tvoři la jakousi strategickou zálohu pro nejvytíženější 11. skupinu. Velitel 
11. skupiny od 12. skupiny požadoval krytí svých základen v době, kdy jsou 
jeho perutě v bojích na jihu. Zásadní zlom v nasazování 12. skupiny nastal 
30. srpna 1940, kdy 242. peruť přiletěla do Duxfordu, aby tam držela hoto-
vost. Odpoledne Baderova 242. pe ruť hlídkovala nad letištěm North Weald 
a střetla se s třiceti Heinkely He 111 od německé Legion Condor, které pod 
eskortou silné skupiny těžkých stíhaček Messer schmitt Bf 110 směřovaly nad 
Luton. Čtrnáct Hurricanů, pilotova ných odpočatými a nevytíženými Kanaďa-
ny, rozrazilo nepřátelskou sestavu a pak je je den po druhém ničilo. Výsledek 
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HRDINOVÉ S HANDICAPEM

Něco z historie…

Určitě každého z nás někdy napad-
ne, že už dál nemůže, že už nemá 
sílu bojovat se životem a chce se 
nám všechno vzdát. Náš hendikep 
nás omezuje a někdy i bere chuť 
pokračovat v plnění našich přání 
a tužeb. Vždy se ale něčím nakopne-
me, pomůžou nám naši blízcí a my se 
jdeme rvát dál. Dobré je mít nějaký 
vzor, vědět, že už to někdo dokázal 
před námi. Dnes bych vám chtěl při-
blížit život dvou takových lidí. Jedná 
se o válečné hrdiny, piloty britského 
královského letectva RAF. Třeba Vás 
jejich hrdinství inspiruje…
Tím prvním je Brit - Douglas Robert 
Stuart Bader. Narodil se v Londýně 
21. února 1910. Své mládí strávil 

Kadlec Ladislav

Douglas Bader a velitel 310 cs stihací perutě Alexander HessDouglas Bader a velitel 310 cs stihací perutě Alexander Hess
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si značky blokového čištění a auto mi bylo odtaženo. Má na to policie nárok?
Odpověď:  Ano. Pokud se dopustíte dopravního přestupku, policie může auto 
s označením O1 odtáhnout na záchytné parkoviště a vy jste povinen zapla-
tit stanovenou pokutu. Auto označené znakem vozíčkáře však nesmí nikdy 
dostat tzv. botičku.

Zdroj: internet

….. Máte málo hořčíku? 
Nedostatek hořčíků způsobuje řadu problémů, z nichž některé jsou rozhodu-
jící a jiné nám pouze otravují život. Mezi ty hlavní patří vznik sklerózy, arte-
rosklerózy, růst hladiny cholesterolu nebo pokles tvorby lecitinu. Nedostatek 
tohoto minerálu také stojí za 80 procenty všech srdečních chorob, protože 
při absenci hořčíku dochází k oslabení funkcí všech svalů, především toho 
srdečního. Dále je narušena funkce nadledvin a vznikají ledvinové kame-
ny, jelikož hořčík  odbourává kyselinu šťavelovou, U dětí se objevují křeče, 
u dospělých třes končetin a nezájem o sex. Chybějící hořčík má také na svě-
domí psychické problémy, jako je popudlivost, nesnášenlivost, halucinace, 
závratě, třes víček, kmitající body před očima, padání vlasů nebo mraven-
čení v nohách. Pokud něčím z tohoto trpíte rychle si dopřejte dávku mandlí, 
nepraženého kakaa, slunečnicových semínek, vlašských ořechů, pomerančů 
nebo banánů. 

…..Nevolnost a pálení žáhy.
Také se po tučném a sladkém jídle někdy necítíte dobře a pálí vás žáha, 
tzv. pyróza. Jde o nevyrovnanou chemickou reakci v žaludku, kdy se žalu-
deční šťávy vracejí jícnem nahoru a způsobují tento nepříjemný pocit pálení 
za hrudní kostí a v krku. Nejrychleji na pyrózu zabírá kyselá okurka, která 
dokáže žaludeční šťávy okamžitě vyrovnat. Při překyselení žaludku pomáhá 
také všestranně léčivá rostlina heřmánek. Je velmi účinný a v zažívacím traku 
působí protizánětlivě. 

…..Chilli dokáže naředit krev stejně jako aspirin a bez 
vedlejších účinků?
Chilli je další ze superplodných potravin s ohledem na lidské zdraví. Konzu-
menti pálivých papriček totiž mají nejen méně rakoviny a žaludečních vředů, 
ale méně často onemocní také diabetem a chorobami srdce. A podle tas-
mánských expertů je chilli výhodné nejen pro prevenci onemocnění srdce, 
ale také jako lék při již rozvinuté chorobě. Dokonce by mohlo směle nahra-
dit aspirin, který má neblahé vedlejší účinky. Kapsaicin a dihydrokapsaicin 
obsažené v chilli nemají žádné neblahé vedlejší účinky a můžou naopak srd-
ci i celému organismu prospívat. Kapsaiciny snižují hladinu glukózy a inzulí-
nu v krvi, omezují tvorbu tukových depozit v tepnách a brání vzniku krevních 
sraženin. A právě tzv. antikoagulační účinky chilli by mohly nahradit aspirin, 
který užívají kardiaci kvůli ředění krve.

Praktické informace …..

…..Podklady pro stanovení stupně závislosti příspěvku na péči
Příspěvek na péči ( PnP ) se poskytuje osobám, které jsou závislé na péči jiné 
fyzické osoby. O PnP rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
Na základě podané žádosti je zahájeno řízení o PnP, řízení lze také zahájí 
z moci úřední. Při posuzování stupně závislosti příslušné osoby se vychází z:

• jejího zdravotního stavu, který je doložen nálezem ošetřujícího lékaře
• z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb žadatele
•  výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře

Z tohoto vyplývá, že nelze posuzovat pouze zdravotní stav osoby žadatele, 
nýbrž i jeho sociální situaci a opodstatněné potřeby žadatele. 

Příslušný sociální odbor obce s rozšířenou působností na základě výsledku 
posouzení stupně závislosti OSSZ, lékařské posudkové komise, vydá rozhod-
nutí o přiznání nebo nepřiznání příspěvku na péči. Doporučuje se, při podá-
vání žádosti o PnP, zároveň požádat lékařskou posudkovou službu OSSZ, 
prostřednictvím sociálního odboru, nejen o výsledek posouzení stupně 
závislosti, ale také o protokol z jednání posudkové služby včetně posudko-
vého zhodnocení. Posudek o stupni závislosti musí být úplný a přesvědčivý. 
Z posudku musí být zřejmé, z čeho OSSZ při svém posuzování vycházela 
a jak podklady a jí samotnou zjištěné skutečnosti hodnotila. Z obdrženého 
posudkového zhodnocení je následně možné odůvodnit rozhodnutí a jednot-
livé sporné úkony. Taktéž osoba, která žádala o příspěvek na péči a nebyla 
přítomna jednání posudkové komise má více informací o průběhu posuzová-
ní její žádosti. Podle toho může podat námitky a připomínky při vyjádření se 
k podkladům k vydání rozhodnutí. Před vydáním rozhodnutí příslušný sociál-
ní odbor vyzve žadatele, že se může do určitého termínu přijít osobně sezná-
mit s výsledkem posouzení a zároveň i s odůvodněním posudkové komise, 
jak a proč dospěl k uvedenému závěru. K žádosti o vydání protokolu z jed-
nání posudkové služby a posudkového zhodnocení musí být žadatelem dán 
souhlas na sociálním odboru. Souhlas může být udělen ústně do protokolu 
nebo písemně. Souhlas musí být v souladu se zákonem o ochraně osobních 
údajů a musí obsahovat identifikaci osoby, která souhlas dává, účel pro jaký 
je souhlas dáván a také období, na které je souhlas udělen.
Na základě těchto podkladů z lékařské posudkové služby lze opodstatněně 
a věcně odůvodnit případné odvolání proti rozhodnutí u Krajského úřadu. 
V září 2009 byl vydán první rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR v říze-
ní o příspěvku na péči. Pro klienta dopadl dobře, celý rozsudek lze najít 
www.nssoud.cz, pod číslem jednacím 4 Ads 57/2009-53 nebo přímo 
na našich webových stránkách www.c-m-t.cz.

                                                    Bc. Kateřina Pomklová

Důležité…
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Dotaz : Je mi 52 let a CMT mám diagnostikovanou od svých 10 let. V součas-
né době jsem v situaci, kdy moje ošetřující lékařka  propásla o dva roky mé 
přeočkování proti tetanu. Proto mi navrhla, že nové očkování, které se skládá 
ze tří injekcí, mi dávat nebude vzhledem k mému zdravotnímu stavu. Jsem 
sice již vozíčkář, ale společně s rodinou žijeme dost aktivně a  určitě nesedím 
jen doma, kde je riziko nákazy malé.  Podle mé ošetřující lékařky nejsem 
v rizikové skupině jako např. zemědělci a proto není očkování nutné. Prosím 
o radu, zda  by nové očkování mohlo vzhledem k mé nemoci vyvolat neče-
kaný  zdravotní průběh a raději se nemám nechat očkovat.
Odpověď: Očkování proti tetanu u osob trpících CMT není spojeno s vyšším 
rizikem zhoršení choroby CMT a je možné očkování provést.
As. MUDr.  Mazanec, Ph.D, FN Motol

Otázka:  Jezdím s elektrickým vozíkem po silnici. Musím mít označení jako 
motorové vozidlo ( světla apod. ) ?
Odpověď:  Osoba na elektrickém invalidním vozíku je považována za chodce 
dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, může 
využít chodník nebo jet po pravé straně krajnice. Vozík nemusí mít žádné 
zvláštní označení či výbavu.

Otázka: Kdo může a kdo nemůže dělat průvodce držiteli průkazu ZTP/P ?
Odpověď:  Funkci průvodce nemůže zastávat jiný držitel průkazu ZTP/P, dítě 
mladší 10 let ( kromě průvodce nevidomého ) ani asistenční pes. Průvodcem 
nevidomého může být vodící pes nebo dítě mladší 10 let.

Otázka: Mám elektrický invalidní vozík od pojišťovny, nyní si po 5 letech 
budu žádat o nový. Mohu ten původní prodat?
Odpověď: Ne! Pomůcky hrazené pojišťovnou jsou jejím vlastnictvím 
i po uplynutí lhůty pro nárok na další pomůcku. Vozík tedy není vaším majet-
kem tudíž jej nemůžete prodat. Technický stav vozíku nejprve zhodnotí 
revizní technik. Ten buď vozík vyřadí nebo jej můžete používat dál a o nový 
žádat až později. 

Otázka: Pobírám invalidní důchod, zaměstnavatel mi chce dát výpověď kvůli 
nadbytku pracovníků. Má na to právo nebo jsem jako osoba s postižením 
nějak chráněn?
Odpověď: Osoby se zdravotním postižením mají stejná práva i povinnosti 
jako každý jiný zaměstnanec. Z důvodu nadbytečnosti vás tedy zaměstnava-
tel může propustit, v tom případě máte nárok na tříměsíční odstupné. Nevzta-
hují se na vás žádné ochranné mechanismy, můžete tedy dostat výpověď, 
zaměstnavatel vám nemusí nabízet jiné pracovní místo ani náhradu mzdy. 

Otázka:  Mám průkaz ZTP a auto označené znakem vozíčkáře. Nevšiml jsem 

Dotazy a odpovědi

Od 1. června 2010 dochází ke změně vyhlášky, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách. Změna vyhlášky v úkonech péče 
o vlastní osobu a soběstačnost se rozrostla o další hodnocené úkony, které 
mají vliv na posuzování stupně závislosti u příspěvku na péči:

Úkony péče o vlastní osobu

b) podávání a porcování stravy 
doplněn bod 7. stanovení jídelního plánu s každodenním podáváním stravy 
zvláštního složení, množství nebo četnosti, popřípadě léčebných nutričních 
doplňků

q) provedení si jednoduchého ošetření
doplněny úkony u bodu 5. měření glykosurie a ketolátek v moči

r) dodržování léčebného režimu
doplněny úkony v bodě 4. aplikace injekcí, měření glykemie, stanovení aktu-
ální dávky inzulínu

Úkony soběstačnosti

e) uspořádání času a plánování života
doplněn bod 4. přizpůsobení denního a nočního režimu potřebám léčby 
a ošetřování

Úplné znění novely č. 162/2010 lze najít na www.mvcr.cz ve Sbírce zákonů, 
částka 57.

                                                                           

                                      
                                                                        Bc. Kateřina  Pomklová

Změna vyhlášky č. 505/2006 Sb. od 1. června 2010
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V Karlových Varech se ve dnech 2. - 10. července uskuteční 45. meziná-
rodní filmový festival. Jeho součástí je podesáté i projekt Kino bez bariér, 
který poskytuje služby vozíčkářům. Ti mají k dispozici zdarma vstupenky 
do bezbariérových kin, mohou si na dobu pobytu objednat asistenta 
a k bezplatnému převozu po městě jsou pro ně připraveny mikrobusy. 
U hotelu Thermal jsou navíc pro vozíčkáře vyhrazena parkovací místa. Uvnitř 
hotelu, který je i letos hlavním dějištěm festivalu, bude fungovat stánek Kina 
bez bariér, zajišťující návštěvníkům s tělesným postižením informační servis. 
Veřejnost snad přiláká i Běh pro Paraple - atraktivní doplňková akce. Dosud 
se konala v Praze a v rámci karlovarského festivalu bude mít 6. července 
premiéru. Známé osobnosti, ale i běžní návštěvníci mohou závodit ve dvoji-
cích v běhu na 100 metrů. Poražený věnuje výtěžek ze symbolicky uzavřené 
sázky na konto Centra Paraple. Dějištěm závodů bude Mlýnská kolonáda. 
Veškeré informace o festivalových filmech a celebritách a také o dopro-
vodném programu lze najít na stránkách www.kviff.com. S dotazy ohledně 
Kina bez bariér se obracejte na paní Gabrielovou. Volat můžete na tel. čísla 
221 411 028 a  724 419 974, e-maily posílejte na adresu kbb@kviff.com. 

Co bychom měli vědět….

……Hlídejte si dobu pojištění
Aby lidé měli přehled o získaných dobách pojištění a mohli případně 
chybějící doby dohledat, a tak pozitivně ovlivnit výši svého důchodu, mohou 
požádat Českou správu sociálního zabezpečení ( ČSSZ ) o zaslání informa-
tivního osobního listu důchodového pojištění ( IOLDP ). Informativní osob-
ní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních 
dob a od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. 
Je to důležité zejména v současné době, kdy se mnoho firem dostává do eko-
nomických problémů a končí svoji činnost. Přitom získání zákonem požado-
vané potřebné doby pojištění je jedním z předpokladů pro nárok na všechny 
dávky důchodového pojištění (starobní důchod, invalidní důchod, důcho-
dy pozůstalostní). To se týká nejen zaměstnanců, ale také osob samostatně 
výdělečně činných ( OSVČ ). Dobu pojištění OSVČ předává příslušná okresní 
správa sociálního zabezpečení do centrální evidence ČSSZ. Tyto údaje posílá 
zpravidla po uplynutí dvou let po odevzdání Přehledu o výši příjmů a výdajů 
za příslušný kalendářní rok. 
ČSSZ informativní list žadatelům zašle zdarma do 90 dnů od doručení žádos-
ti. Ta musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno a příjmení (rodné příjmení) 
a adresu, na kterou bude informativní list zaslán. Lze ji poslat buď písemně 
na adresu ústředí ČSSZ, odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 
Praha 5, nebo elektronicky, s elektronickým podpisem ( tj. zaručeným kvalifi-
kovaným certifikátem ). Na IOLDP jsou uvedeny údaje o skutečnostech, které 
ČSSZ vede v evidenci, a ze kterých bude vycházet při rozhodování o nároku 
na důchod a o jeho výši. Každý by si měl po obdržení IOLDP zkontrolovat, 
zda vykázané údaje odpovídají skutečnosti, například zda neexistují doby 
pojištění či vyměřovací základy, které pojištěnec sice ve skutečnosti získal, 
avšak v přehledu nejsou uvedeny, např. proto, že tehdejší zaměstnavatel 
nesplnil oznamovací povinnost vůči ČSSZ. Z údajů uvedených na IOLDP si 
pojištěnec dále může odvodit, zda již získal dostatečnou dobu pojištění pro 
vznik nároku na důchod, či zda je třeba si ještě po nějakou dobu účast na 
důchodovém pojištění zajistit. A to výkonem výdělečné činnosti, náhradní 
dobou pojištění ( např. vedení v  evidenci uchazečů o zaměstnání, péče o dítě 
do 4 let věku, péče o osobu závislou aj. ) nebo třeba dobrovolným důchodo-
vým pojištěním.  Zaměstnavatelé sdělují ČSSZ údaje o době pojištění, vymě-
řovacích základech a vyloučených dobách svých zaměstnanců pomocí evi-
denčních listů důchodového pojištění ( ELDP ), které za ně vedou. Tyto ELDP 
se průběžně shromažďují v databance ČSSZ. Ta má o nárokových podkladech 
pojištěnců průběžný přehled, navíc z těchto dokladů později vychází při roz-
hodování o nároku a o výši důchodu. Souhrn údajů, které ČSSZ postupně 
obdržela na ELDP, se pak uvádí právě do IOLDP.  Zaměstnavatel vyhoto-

Přečetli jsme za Vás…..
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vuje ELDP zvlášť za každý kalendářní rok. ELDP se předkládá zaměstnanci 
k podpisu ( tím stvrzuje svůj souhlas s vykázanými údaji ) a jeden z jeho 
stejnopisů se zaměstnanci předává – i on si tedy může vést o svých dobách 
pojištění vlastní průběžnou evidenci.   

……Co dělat, když chybí doba pojištění 
Jde-li o dobu, která byla získána, avšak v ČSSZ o ní chybí záznam, je vhodné,
aby se pojištěnec obrátil nejprve na svého tehdejšího zaměstnavatele, 
upozornil na pravděpodobné nesplnění jeho zákonné povinnosti v oblasti 
evidenčních listů a požádal jej o zaslání evi denčního listu ČSSZ. 
Není-li tento postup možný, například proto, že zaměstnavatel s ním odmítá 
v této záležitosti spolupracovat nebo proto, že již neexistuje, může se pojiště-
nec obrátit na OSSZ příslušnou podle místa útvaru zaměstnavatele, ve kterém 
je ( byla ) vedena evidence mezd. OSSZ u zaměstnavatele sama zabezpečí 
splnění jeho povinnosti, případně, není-li to možné, zahájí řízení o převze-
tí plnění některých úkolů spojených s prováděním důchodového pojištění 
zaměstnanců u zaměstnavatelů, kteří neplní povinnosti při provádění důcho-
dového pojištění. OSSZ rovněž může pomoci při zjištění adresy archivu 
u zaniklých zaměstnavatelů, případně poradit, jakým dalším možným způso-
bem lze při podání žádosti o důchod chybějící dobu zaměstnání prokázat. 
Chybí-li potřebná doba pojištění proto, že ji zatím pojištěnec nezískal, 
je možné ji v některých případech tzv. doplatit dobrovolným důchodovým 
pojištěním. Od 1. ledna 2010 se rozšířil okruh tzv. kvalifikovaných důvodů, 
pro které může účast na dobrovolném důchodovém pojištění trvat na základě 
podané přihlášky bez časového omezení. Nově přibývá jakékoliv studium 
po roce 2009 ( bez ohledu na to, zda již uplynulo prvních šest let studia 
po dosažení věku 18 let nebo nikoliv ), dále doba pobytu v cizině, po kterou 
osoba následuje svého manžela, který v cizině působil v diplomatických služ-
bách ČR a dále doba, po kterou byla osoba poslancem Evropského parlamen-
tu. ( Dosud to bylo studium po uplynutí prvních šesti let studia po dosažení 
věku 18 let, nezaměstnanost, dlouhodobá dobrovolnická služba, zaměstnání 
v cizině a činnost na území ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele. ) 
Účast na dobrovolném důchodovém pojištění bez uvedení důvodu je možná 
v celkovém rozsahu nejvýše 10 let v rámci celého života pojištěnce, za dobu 
přede dnem podání přihlášky pak nejvýše v rozsahu 1 roku. To znamená, 
že například dne 1. 4. 2010 se nelze přihlásit k pojištění „bez uvedení důvo-
du“ za rok 2002, ale až nejdříve pro období od 1. 4. 2009. 
Dobrovolného pojištění obecně mohou být účastny pouze osoby starší 18 let. 
Pokud se lidé rozhodnou, že si budou platit dobrovolně důchodové pojištění, 
platí ho vždy za celé kalendářní měsíce. Minimální měsíční výše pojistného 
na dobrovolné důchodové pojištění v roce 2010 činí 1 660 Kč, tj. 28% z část-
ky odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy platné v roce 2010.   

                           Zdroj: ČSSZ 

jiných důvodů, dočasně či trvale. Nařízení mají přispět k posílení volného 
pohybu osob a zároveň sloužit jako nástroj ochrany jejich práv. Cílem člen-
ských zemí EU bylo především zjednodušit a modernizovat stávající pravidla 
pro koordinaci sociálního zabezpečení, doplnit v nich některé chybějící práv-
ní normy a zohlednit v nich nedávné rozsudky Soudního dvora Evropských 
společenství. Nová nařízení se řídí principy rovnosti zacházení (členské státy 
nemohou vyhradit přístup k dávkám pouze svým občanům), aplikace práv-
ního řádu jediného státu (každá migrující osoba je pojištěna pouze v jednom 
z členských státu, zpravidla tam, kde pracuje), sčítání dob pojištění ( pokud 
je nárok na dávku podmíněn získáním minimální doby pojištění, zohlední 
se i doby pojištění získané v ostatních státech EU ), a zachování nabytých 
práv – export dávek ( pokud osoba získá na určitou dávku nárok, nelze ji pře-
stat poskytovat pouze proto, že se odstěhovala do jiného státu ). Právní před-
pisy Evropské unie nenahrazují národní legislativu, jsou však přímo závazné 
a systémy sociálního zabezpečení členských států koordinují.Změna se mj. 
dotkne úhrad mezi institucemi členských států za zdravotní péči poskytnutou 
v jiném státě, než tam, kde má klient pojištění. Díky přesně stanoveným lhů-
tám by se mělo fungování systému výrazně urychlit. K tomu by měla přispět 
rovněž elektronická výměna informací mezi institucemi v různých členských 
státech, na kterou by měly postupně přecházet. Měla by mimo jiné výraz-
ně zrychlit a zpřehlednit postup u vyřizování žádostí klientů o sociální dáv-
ky. Nová nařízení rovněž rozšiřují možnosti hledání práce v jiném státě EU, 
než kde je nezaměstnaný evidován a pobírá dávky v nezaměstnanosti. Dobu 
poskytování dávky v nezaměstnanosti ze strany státu posledního zaměstnání 
je možné nově rozšířit až na 6 měsíců. Kromě toho by nezaměstnaný měl 
dostávat dávku přímo, nikoliv prostřednictvím úřadu práce hostitelské země, 
jak tomu bylo doposud. Úplně poprvé se v právní úpravě této oblasti objevují 
nástroje na vymáhání přeplatků na dávkách a na vymáhání pojistného, které 
dosud členským státům EU chyběly.Nová nařízení nahradí stávající právní 
úpravu, která byla v Nařízeních Rady Evropského hospodářského společen-
ství č. 1408/71 a č. 574/72. Členské státy EU na nich pracovaly řadu let 
a jejich dokončení se dá považovat za jeden z úspěchů českého předsednic-
tví v Radě EU.

                         Zdroj: MPSV
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…..Zdravotní a sociální pojištění osob invalidních a pečujících
Pokud se osoba stane invalidní v I. nebo v II. stupni, je za ni státem hrazeno 
pouze zdravotní pojištění. Tato doba se tedy nepovažuje za náhradní dobu důcho-
dového pojištění.
Pokud je osoba uznána invalidní ve III.stupni, je za ni státem hrazeno zdravotní 
pojištění, a období invalidity se považuje za náhradní dobu důchodového pojištění.
Upozorňuji, že pokud je osoba invalidní zaměstnána a pracovní poměr zakládá 
povinnost platby zdravotního a sociálního pojištění, stát za ni pojištění nehradí. 
Osobní platby mají vždy přednost před platbami od státu. V případě výdělečné 
činnosti, která zakládá povinnost platit pojistné je tedy invalidní 
pracující osobě odváděno pojistné standardně z hrubé mzdy. Dodávám, že zdra-
votní a sociální pojištění se neodvádí u dohod o provedení práce. Zásada před-
nostních osobních plateb platí také v případě samostatně výdělečné činnosti, 
zde jsou však v případě podnikání zdravotně postižené osoby nastaveny výhod-
nější podmínky plateb pojistného. Bližší informace Vám poskytnou na živnosten-
ském úřadě, případně na OSSZ či zdravotní pojišťovně. Problematika pojištění 
osob pečujících o osoby závislé na péči jiné osoby je také často dotazovanou 
oblastí. Zdravotní pojištění je za pečující osobu hrazeno státem v případě, 
že pečuje o závislou osobu, které náleží příspěvek na péči II. – IV. stupně, nebo peču-
je o závislou osobu, které náleží příspěvek na péči I. stupně a která je mladší 10 let.
Sociální pojištění je za pečující osobu hrazeno státem v případě, že pečuje 
o závislou osobu, které náleží příspěvek na péči II. – IV. stupně, nebo pečuje 
o závislou osobu, které náleží příspěvek na péči I. stupně a která je mladší 10 let.
Nárok na úhradu sociálního pojištění má však pečující osoba, kteráposkytuje
péči v největším rozsahu a to pouze v případě, že se jedná o osobu blízkou,
nebo žijící se závislou osobou ve společné domácnosti.
Sociálním pojištěním se v tomto případě, stejně jako u invalidních důchodů, rozumí 
to, že doba péče o osobu závislou je považována za náhradní dobu pojištění pro 
nárok na důchod. Pečující osoba tedy nemá nárok na nemocenské dávky, peněži-
tou pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.
Upozorňuji, že pokud je závislá osoba dlouhodobě mimo domov ( nemocnice, 
lázně,… ), je za pečující osobu hrazeno zdravotní i sociální pojištění pouze, 
pokud doba pobytu závislé osoby mimo domov nepřekročí 90 dní nepřetržitě 
nebo 120 dní v průběhu celého roku. V případě, že závislá osoba je mimo domov 
déle než tuto stanovenou dobu, je třeba, aby si osoba pečující zajistila alespoň 
placení zdravotního pojištění.

                                             Zdroj: internet

…..v  nakladatelství Galén vyšla kniha Rehabilitace v klinické pra-
xi, jejímž autorem je doc. Pavel Kolář a další lékaři. Publikace má 713 stran 
a stojí 1500,- Kč. Vydávaná kniha je prvním uceleným přehledem oboru reha-
bilitace. Větší akcent je kladen na rehabilitaci léčebnou. Kniha je rozdělena 
na obecnou a speciální část. V obecné části jsou popsány jednotlivé oblas-
ti ucelené rehabilitace, jejímž hlavním cílem je sociální integrace jedince. 
Tato oblast je rozdělena podle charakteru využívaných prostředků a rehabili-
tačních opatření na rehabilitaci léčebnou, sociální, pedagogickou a pracovní. 
V obecné části knihy jsou dále popsány diagnostické a léčebné postupy zamě-
řené na ovlivnění funkčního, především motorického deficitu. V diagnostice 
jsou podrobně popsány klinické vyšetřovací postupy pohybové soustavy, 
testování a hodnocení motorického postižení a omezení aktivit denního 
života. Nechybí ani psychologické vyšetření u bolestivých stavů používané 
v rehabilitaci a funkční laboratorní vyšetření, včetně funkčních postupů 
u zobrazovacích metod. V terapeutických postupech se autoři věnují léčebné 
rehabilitaci u poruch hybného systému a zaměřují se i na poruchy dalších 
orgánových systémů. Kromě fyzioterapeutických postupů se zabývají i fyzi-
kální terapií, balneologií a ergoterapií. Ve speciální části knihy je zpracována 
rehabilitace u jednotlivých klinických oborů, kde léčebná rehabilitace zastá-
vá významnou roli v léčbě a prevenci. Samostatné kapitoly jsou věnovány 
rehabilitaci v neurologii, ortopedii, interně, gynekologii, onkologii a psychi-
atrii. Další kapitoly jsou věnovány problematice bolesti a psychosomatickým 
onemocněním. Specifikem této publikace je větší prostor, věnovaný pohybo-
vému vývoji člověka a možnostem jeho využití v diagnostických a terapeu-
tických postupech pohybové soustavy.

.....pro sociální zabezpečení v Evropské unii 
budou od května platit nová pravidla
Dávky v nemoci, nezaměstnanosti a pro rodiny s dětmi, důchody i nároky 
související se zdravotní péčí se budou řídit novými předpisy Evropské unie 
( EU ). Konkrétně půjde o Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 
883/2004 z 29. dubna 2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení 
a Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 987/2009 ze 16. září 2009, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004.Nová legislativa 
bude účinná od 1. května 2010. Zjednodušeně řečeno upraví sociální nároky 
lidí, kteří se pohybují mezi členskými státy EU z pracovních, rodinných nebo 

Víte,že……




