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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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Víkendové setkání v Mikulově.
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zdravím Vás v předvánočním adventním čase a doufám, že i v této hektické době 
si najdete pár chvil na přečtení nového Bulletinu. Jak jsem slíbil, přinášíme Vám 
především kompletní přehled změn legislativy. Tyto novinky v sociálních záko-
nech ovlivní život každého z nás a proto jim prosím věnujte zvýšenou pozornost. 
Přinášíme Vám též pozvánku na Valnou hromadu a s tím souvisí i naše prosba – 
pokud se jednání nebudete moci zúčastnit, vyplňte přiloženou plnou moc a dejte 
ji někomu, kdo do Prahy přijede. Oproti jiným rokům je program Valné hromady 
rozšířen o schvalování změny stanov. Myslím si, že počet členů výboru Společ-
nosti je zbytečně vysoký a proto budu navrhovat, aby se výbor Společnosti nadále
skládal ze sedmi členů, nikoli devíti, jak je tomu dosud. Rád bych, aby výbor 
pro rok 2012 pracoval ve složení (bez titulů): Jandová, Klouzalová, Mazanec, 
Pomklová, Seeman, Šimůnek a Zajíc.
S blížícím se koncem roku je třeba trochu se poohlédnout i za tím rokem končí-
cím. V roce 2011 se nám podařilo splnit to, co jsme si předsevzali. Zorganizovali
jsme dvě úspěšná víkendová setkání, v Beskydech a v Mikulově. Jako jediná 
pacientská organizace jsme se zúčastnili několika lékařských sympózií a naše 
účast byla s povděkem kvitována přítomnými lékaři. Svými podněty jsme výrazně
zasáhli do přípravy legislativních norem v rámci tzv. sociální reformy. Za uplynulý
rok nám také výrazně narostla agenda sepisování různých odvolání, námitek 
a žalob. Snažili jsme se všechny Vaše dotazy a prosby vyřídit co nejlépe 
a k Vaší plné spokojenosti. I ekonomická situace Společnosti je v době hospodářské
krize stabilní a tak můžeme s klidem vstoupit do roku 2012. Tato chvála však 
neznamená, že by nebylo co zlepšovat, naopak. Z mého pohledu nám především 
chybí větší iniciativnost a nové, neotřelé nápady. To by mělo být také společným 
předsevzetím nás všech do nového roku.

Milí přátelé,
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Přihláška k rekondičnímu setkání členů sPolečnosti C-m-t

1.
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

Závazně se přihlašuji k účasti na rekondičním setkání členů Společnosti C-M-T 
ve dnech 06. – 11.05.2012 v hotelu MÁJ v Piešťanech. V případě zrušení 
své rezervace souhlasím s tím, že uhradím storno poplatek, určený hotelem MÁJ.

Podpis…….................………………

2.
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

Závazně se přihlašuji k účasti na rekondičním setkání členů Společnosti C-M-T 
ve dnech 06. – 11.05.2012 v hotelu MÁJ v Piešťanech. V případě zrušení 
své rezervace souhlasím s tím, že uhradím storno poplatek, určený hotelem MÁJ.

Podpis…….................………………

Přátelé a kamarádi, přeji Vám klidné a pohodové 
prožití vánočních svátků a do Nového roku hlavně hodně zdraví a lásky.

    Váš Michal
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Prezident jmenoval nové profesory

Prezident republiky Václav Klaus jmenoval v pátek 24. června 2011 
ve Velké aule Karolina na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol 

osmdesát nových profesorů. 
Jedním z nově jmenovaných profesorů byl 

doc. mudr. Pavel seeman, Ph.d. 
pro obor lékařská genetika, 

který byl jmenován na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze.

Jménem Společnosti C-M-T prof. Seemanovi srdečně blahopřejeme.

                Výbor Společnosti C-M-T

Blahopřejeme…

Hotel MÁJ 
v Piešťanech
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Od   01.10. do 31.12.2011 
oslavili životní jubileum tito naši členové 
 
Bína Bohumil   65 let
Csanková Miluše  60 let
Hejlová Jana  60 let
Juráň Jiří   55 let                                                                            
Obrusníková Gabriela  40 let
 
 

Blahopřejeme !  

Společenská rubrika

Je tato teraPie PouZe PasiVní Cestou, Jak PomoCi od FYZiCkÝCh oBtíŽí?
Diagnostická reflexní terapie může některé dysfunkce organismu diagnostikovat 
i s několikaletým předstihem. Někteří lidé si pak jdou informaci od terapeuta urychleně
ověřit k lékaři. Nicméně často platí nepsané pravidlo, že například na játrech 
nebo ledvinách se žádné patologie zatím neprojevují! V takovém případě tudíž ne-
lze dysfunkci orgánů, případně jejich onemocnění z krevního rozboru nebo rentgenu 
zjistit. Jestliže se člověku, který prošel sérií takovýchto vyšetření, nic vážného 
nepotvrdí, ovšem on zanedbá prevenci, dojde během několika měsíců až let k potí-
žím. Reflexní terapie v tomto případě není samospasitelná, a proto se nedá spoléhat 
na stoprocentní určení diagnózy. Roli hraje i lidský faktor v podobě terapeuta. 
Ideální je mít reference od přátel či známých, kteří už mají s reflexní terapií zkušenosti.
Při podezření na nějakou vážnější chorobu doporučuji i odborné lékařské vyšetření, 
minimálně alespoň pro zpětnou vazbu. 

Je PotřeBná součinnost PaCienta?
Reflexní terapie je výborná především jako preventivní metoda. Je účinná při somatic-
kých i psychických potížích a nutí organismus pracovat, jak by měl. Ale jestliže tělu 
chybějí potřebné vitaminy, minerály a jiné důležité živiny, sama o sobě nás nezachrání.
Klient by měl především změnit životní styl a dbát na rady terapeuta. 

Co nám ProZradí PrVní Pohled na CiZí Chodidla?
Veškeré anomálie na chodidlech, projevující se v podobě ostruh, popraskané paty, 
různých mozolů apod. se vytvoří jenom v místech, kde je organismus nejslabší. 
Pokud je tělo zdravé, nemůže se na chodidle vytvořit ani bradavice. V létě, kdy se nosí 
otevřená obuv, vidím, jak příslušné orgánové zóny žalují na majitele, jak je zanedbává.
Ovšem asi by vypadalo divně, kdybych lidi na ulici oslovovala s tím, že by měli víc pít 
čistou vodu nebo třeba navštívit lékaře. 

PouŽíVá se reFleXní teraPie u dĚtí?
Děti milují reflexní masáž chodidel a intuitivně vědí, 
které místo je potřeba masírovat. Ovšem v jejich případě
je třeba postupovat jemně! Jakmile bude masáž 
bolestivá, vypěstují si vůči ní averzi, a to by byla škoda.
Bolestivý přítlak může navíc paralyzovat svalstvo. 
Bolest při terapii většinou signalizuje dysfunkci pří-
slušného orgánu a pak spíš než „drcení“ příslušných 
reflexních bodů pomohou vhodné otázky, jež výslednou 
diagnózu upřesní. Setkala jsem se už s několika 
případy, kdy enormně bolestivá masáž reflexních 
zón na chodidlech zanechala stopy i na dospělých, 
kteří pak odmítali další terapie.
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 Výbor občanského sdružení společnosti C-m-t
se sídlem v Praze 5, V Úvalu 84, 2. lékařská fakulta UK Praha - Motol, PSČ 150 06

s v o l á v á
ř á d n o u  v a l n o u  h r o m a d u ,

která se uskuteční v pátek dne 09.03.2012 od 16.30  hodin  v areálu Fakultní 
nemocnice motol,  neurologická  klinika (dospělých) 2. lF uk a Fn motol, uzel d, 

2. patro, knihovna   
Program jednání:
1.   Zahájení.
2.   Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady,  
      zapisovatele a ověřovatele zápisu.
3.   Informace o činnosti v r. 2011.
4.   Schválení výroční zprávy a účetní závěrky hospodaření za rok 2011, schválení 
      zprávy revizní komise.
5.   Schválení změn stanov Společnosti C-M-T
6.   Volba členů výboru Společnosti a revizní komise Společnosti.
7.   Plán a úkoly činnosti Společnosti na rok 2012.
8.   Diskuse. 
9.   Závěr.

Registrace členů Společnosti začíná v 16.00 hodin. Právo na účast mají členové
Společnosti C-M-T, kteří se stali členy Společnosti C-M-T nejpozději ke dni 
konání této Valné hromady.

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

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

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

Poznámka: Pokud se nebudete moci zúčastnit valné hromady, přikládáme plnou 
moc, kterou předejte vyplněnou a podepsanou svému zástupci. 

Pozvání..... race jater a potažmo i žlučníku je kúra z olivového oleje a citronu. Mezi 19. do 21. 
hodinou středoevropského času postupně vypijeme dvě deci oleje lisovaného zastudena,
který zapijeme stejným množstvím šťávy vymačkané z čerstvých citronů. Jiří Janča 
dával lidem trpícím na alergie vlastní bylinné tablety, které pojmenoval AL. 
Při podpoře činnosti jater a jejich detoxikaci nesmíme zapomenout na podporu 
a očistu střeva. Protože střeva absorbují mimo jiné i živiny bohaté na vitamíny řady B, je 
jejich správná činnost pro odolnost organismu klíčová. Na doplnění defi citu vitaminů
z řady B se může užívat například „kyselina listová super“. Tableta obsahuje vedle již 
zmiňované kyseliny i optimální komplex vitaminů B12, B6, B5, B3, B2, B1. Byliny
vhodné na podporu střevní činnosti jsou: aloe vera, kopretina řimbaba, lichořeřinice
větší, mochna husí. Přirozeným přírodním antibiotikem je česnek, nejlépe český, 
slovenský či maďarský, protože je pro naše obyvatele nejvhodnější. Lidé, kteří tuto 
bylinu nesnesou, by ji měli konzumovat naloženou v lihu. Pro střeva je vynikající 
prostředek i indické koření kurkuma. Tato asijská užitková rostlina z čeledi zázvor-
níkovitých má vynikající protizánětlivé účinky a je prokazatelně antioxidantem. 
Dále lze doporučit konzumaci zázvoru v jeho nejobvyklejších podobách, 
ať už čerstvého (strouhaný), nebo kandovaného. 

 Je moŽnÉ uVolnit ZaBlokoVanou Páteř Pouhou masáŽí Chodidla?
Ano, zablokovanou páteř lze skutečně uvolnit v některých případech pouhou masáží
příslušných reflexních zón. Ideální by ovšem bylo, kdybychom mohli masírovat 
každý den, a to body celé páteře, ne jen postižené části. Uvolněním a promasírováním 
základního kloubu palce na noze, masáží reflexní zóny páteře a následným uvolněním
úponu krční páteře se blok odstraní. Ale opětovně se obnoví, pokud nedodržíme
určité zásady. Mezi ně patří pohyb a pravidelné cvičení, třeba jen několik minut. 
Někdy ovšem ani to nestačí a pak je nutné doplnit chybějící jód a hořčík. Nedostatek 
jódu způsobuje, že jsou šlachy málo pružné a svou „tuhostí“ omezují potřebný pohyb. 
Protože si tělo neumí vytvářet zásoby tohoto prvku, měli bychom denně zkonzumovat
třetinu stravy živočišného původu a dvě třetiny původu rostlinného. Mezi přírodní 
zdroje jódu patří mořské řasy, plody moře a ryby, z rostlinných jsou to višně, třešně, 
karbinec (bylina) nebo potravinové doplňky. Vhodný je i rybí tuk, jehož doporučená 
denní dávka u dospělých se pohybuje v rozmezí dva až tři gramy. 

daJí se odstranit PsYChiCkÉ PotíŽe?
Při psychických potížích se musí masírovat sedativně, tedy velmi jemně. V takovém 
případě jsou všechny body na noze velmi bolestivé a silnější přítlak může vyvolávat 
až nevolnost. Tato bolestivost však nemá nic společného se špatnou funkcí organismu. 
Především citlivá masáž chodidel a také možnost klienta vypovídat se, pokud bude 
chtít, je ten nejlepší terapeutický prožitek. Většinou se takový člověk zklidní, nicméně
jeho potíže to vždy nevyřeší. Ovšem platí pravidlo, že sdělený problém je poloviční
probléme. 
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místo pobytu:  Hotel MÁJ, Piešťany (hotel je plně bezbariérový) 
termín:   06. – 11.05.2012 (5 nocí)

Cena:   139 euro na osobu/pobyt; povinným příplatkem je daň za
    ubytování, která činí 1 euro/ osoba / noc (osoby do 18 let a držitelé 
   průkazu 
   ZTP a ZTP/P + jejich průvodci poplatek nehradí)

Cena je za ubytování a polopenzi, procedury nejsou zahrnuty, lze objednat 
až na místě. V ceně rekreačního pobytu je dále zahrnut volný vstup do kryté-
ho bazénu (31 - 33°C), volný vstup do hotelového fitness studia, animace podle 
týdenního programu (např. taneční večery), hotelový trezor, parkování. Ubytování
je v dvoulůžkových pokojích s TV, balkónem, WiFi. Polopenze zahrnuje snídaně
formou teplého a studeného bufetu a večeře, servírované výběrem ze 6 menu 
+ salátový bufet. 

Přihlášky: 
Závazné přihlášky zasílejte do 20.1.2012 na adresu: 
Mgr. Michal Šimůnek, Rybova 1902/18, 500 09 Hradec Králové

Hotel MÁJ je jediný plně bezbariérový hotel na Slovensku! Všechny prostory jsou 
přístupné pro vozíčkáře, hotel má 53 bezbariérových pokojů, polovinu z nich 
s vozíčkářskými koupelnami. Okolí hotelu je rovinaté. Vstup do hotelu je bez-
bariérový se širokými automatickými dveřmi. Hotelová recepce má část pultu 
sníženou. Toalety v hotelové hale jsou vybaveny posuvnými dveřmi a madly. 
Všechny dveře a vstupy v hotelu jsou dostatečně široké a jsou bez prahů. Nikde 
nejsou schody ani strmé nájezdy. Na poschodí se dostanete dostatečně prostorným
výtahem s automatickými dveřmi. Dveře do všech hotelových pokojů jsou bez klik 
se širokým madlem umístěným níže. Dveře koupelny i šatníku jsou posuvné. V 30 
pokojích jsou bezbariérové koupelny s madly u WC a ve sprše. Postele jsou stabilní
a zvýšeny pro bezpečné a lehké přesunutí se z vozíku. Rošt postele pod hlavou
i pod nohama je polohovatelný, pod ním je úložný prostor. Takto je přístupné i Relax 
centrum s bazénem, Medicentrum a Beauty centrum, jídelna, kavárny, salónky... 
Večeře jsou servírovány, takže nebudete mít problém s přinášením jídla od bufeto-

Pozvánka na rekondiční setkání členů Společnosti C-M-T
Reflexní terapeutku a léčitelku Marii Příhodovou - Kaplovou už někteří z Vás znají. 
S jejími radami a doporučeními jsme se mohli setkat na letošním semináři C-M-T 
v Mikulově. Pro ty, kteří se semináře nezúčastnili, přetiskujeme její odpovědi na sedm 
nejčastějších otázek, které se reflexní terapie týkají, a to z časopisu REGENERACE:

Je moŽnÉ takto lÉčit alerGie?
Nejprve bychom si měli odpovědět na otázku, co to vlastně alergie je. V Praktickém 
slovníku medicíny jsem se o ní dočetla následující: „Alergie je stav zvláštní přecitlivě-
losti organismu na některé látky, případně zvýšená imunologická reaktivita vyvolaná 
antigeny z vnějšího, případně z vnitřního prostředí (alergeny) – pylem, prachem, peří, 
srstí, některými potravinami či léky.“ 
K alergickým chorobám patří některé formy a projevy průduškového astmatu, ekzémy,
kopřivka, senná rýma a mnoho dalších. V minulém století toto onemocnění nebylo
tak rozšířené, zato u současné generace dětí a -náctiletých se projevuje hromadně.
Jiří Janča nás na kurzech reflexní terapie učil, že máme důsledně pátrat především 
po příčině nemoci, protože konečná lékařská diagnóza je pouhopouhý následek. 
Objevil, že prakticky jakákoli alergie má svoji prapříčinu v dysfunkci jater (dysfunkcí
zde tudíž není myšlená nemoc jako taková, nýbrž pouze zhoršená nebo zpomalená 
činnost orgánu). 
Většina jaterních funkcí se týká metabolismu. Patří k nim zpracovávání vstřebaných živin,
ukládání některých látek, jako např. vitaminů a minerálů, a tvorba molekul, např. 
enzymů. Tyto důležité živiny přicházejí ze střev do jater vrátnicovou žílou. Játra pak 
jedovaté látky vstřebané ve střevech zadrží a „nepustí“ dál do těla. Pokud střeva dobře
absorbují kvalitní stravu, pak i játra dostávají dostatečné množství živin. V případě 
jejich nedostatku nemůže docházet k chemickým a enzymatickým procesům, 
které jsou potřebné na obranu imunitního systému, a tak se mohou objevit dispozice 
k různým alergiím (například nedostatek vitaminu B12 zabraňuje přísunu kyseliny 
listové, při nedostatku vitaminu C se špatně vstřebává železo atd.). 
Reflexní masáž jater a střev je velmi účinná, ale samotná někdy nestačí. Častokrát 
ji musíme doplnit kvalitní stravou bohatou na vitaminy, minerály a vlákninu. Ze svých 
zkušeností vím, že játrům nesmírně vyhovují všechny hořké byliny a potraviny bohaté
na hořčiny. Z těch nejznámějších bych jmenovala ostropestřec mariánský, zeměžluč, 
zemědým, hořec (hořec mírně zvyšuje krevní tlak a lidé s hypertenzí by ho měli užívat
s opatrností), vlaštovičník, čubet benedikt, karbinec evropský… Hořčiny ovšem můžeme
konzumovat v potravinách a nápojích, jako jsou třeba melta nebo cikorka. Melta 
se ovšem musí chvíli vařit, aby se z ní účinné látky dostatečně vyluhovaly. Dalším 
vynikajícím prostředkem pro regeneraci jater jsou kroupy, které sice neobsahují 
hořčiny, ale mají významný podíl na očistě tohoto orgánu. Jednou z možností regene-

Sedm otázek k ref lexní terapii



7 40

vého stolu. Bazén není vybaven zdvihacími zařízeními pro mimořádně těžké stavy. 
Ubytováni budete v den příjezdu po 14 hodině. V den odchodu prosíme uvolnit 
pokoj nejpozději do 10:00 hod. Při příjezdu do hotelu obdržíte na recepci hotelový
průkaz a objednávací kartu na stravování, kterou odevzdáte v jídelně. 
Hotel nabízí léčebné i exotické masáže (Lomi Lomi havajská masáž, La Stone 
masáže lávovými kameny, medové detoxikační masáže, reflexní masáže, aro-
materapeutické, thajské, čínské, anticelulitidní a Shiatzu masáže, akupresura, 
akupunktura, manuální kosmetická lymfodrenáž, baňkování), hydromasážní 
jacuzzi vířivku či perličku, zábaly, finskou saunu či solárium a k tomu služby 
pro krásu, jako kosmetiku, kadeřnictví, manikúru, pedikúru... Téměř 50 relaxač-
ních, léčebných a zkrášlovacích služeb pod jednou střechou.

Program:  
Program budeme teprve postupně vytvářet. Kromě rehabilitace se nabízí výlety 
do okolí či procházky po lázeňském městě Piešťany či výlet lodí po Váhu. 

možné výlety:

Farma „nový Zéland“ modrová - Vzdálenost z Piešťan 13 km.  Neobvyklý projekt
manželů, kteří žili na Novém Zélandu a rozhodli se část z něj přenést na Slovensko. 
Za obcí Modrová v krásném údolí Povážského Inovce si založili farmu, kde chovají
zvířata typická pro faunu Nového Zélandu. Součástí projektu je Maorská vesnice,
kde má skupina Maorů žít, vyrábět suvenýry a předvádět folklórní vystoupení.
ducové – kostolec (Velkomoravský velmožský dvorec opevněný dřevěnými pali-
sádami s kostelíkem – rotundou) - vzdálenost z Piešťan 8 km. Nenáročný výstup 
na návrší odměněn pěkným výhledem do okolí. V mladší době bronzové lid vela-
tické kultury vybudoval na terase Kostelce významné hradiště. Fortifikační systém 
hradiště - mohutný val a příkop - se na lokalitě zachovaly dodnes.
hrad Beckov - vzdálenost od Piešťan 25 km. Na cestě mezi Novým Městem nad 
Váhem a Trenčínem na pravé straně nelze přehlédnout zříceninu hradu Bec-
kov, která se vyjímá na strmém, 70 metrů vysokém skalisku nad rovnoměrnou 
obcí. Hrad zmiňuje už Anonymova kronika z 12. století a jeho existenci potvrdil
i archeologický výzkum, podle kterého nejstarší osídlení hradního skaliska pochází 
z přelomu letopočtu. 
Park miniatur Podolie - Unikátní park dobových rekonstrukcí slovenských hradů, 
zámků a vzácných sakrálních památek najdete mezi Piešťanmi a Novým Městem 
nad Váhem. Modely postavené podle vědeckých rekonstrukcí v měřítku 1:50 jsou 
umístěny ve venkovním prostředí v areálu základní školy. V současnosti se tu nachází 
27 modelů - např. rekonstrukce hradu Branč, Červený kámen, Krupinské vartovky,
Živánské, Holíčského zámku, Nového zámku v Banské Štiavnici, Jelšavského 
hradu, hradu Reviště, kostelíka v Klížském Hradišti, Tvrdošínský kostelík hradu 
Šivetice, hradu Malá Lednice, hradu Tematín a hradu Čachtice. 

republice. Bylo hodnoceno 6 největších bank ve všech krajích. Hodnotitelé se 
zaměřovali především na architektonické bariéry, rozsah služeb internetového
bankovnictví, přehlednost webových stránek a v neposlední řadě 
také na profesionalitu a ochotu personálu těchto bank.   
Nejčastějšími problémy, s jakými se vozíčkáři setkávají v bankách, jsou 
například vysoko umístěné čtečky karet, znemožňující vstup do pobočky 
mimo pracovní dobu, nebo vysoko umístěný bankomat. Výjimkou nejsou 
ani zvonky, umožňující otevření zvláštního bezbariérového vchodu, 
na vrcholu schodiště. „Bankovní účty jsou, jako každá virtuální služba, 
bezbariérové. Banky ale během jednoho roku přišly na to, že je to málo. 
Poměrně častým problémem jsou stále těžké dveře. Naopak velice klad-
ně bylo hodnoceno internetové bankovnictví, vyzdvihována byla možnost 
bezplatné návštěvy finančního poradce v místě bydliště. Při osobním jednání
na pobočkách se hodnotitelé často setkávali s ostychem, málokdy však 
už s neochotou,“ říká Božena Jirků, ředitelka Konta BARIÉRY.

„ČSOB a Poštovní spořitelna uvedly v České republice na 220 bankomatů 
s hlasovou aplikací pro nevidomé. Tímto pokračujeme ve svém dlouhodobém
programu, přinášejícím například zvýhodněné finanční produkty pro handi-
capované spoluobčany. Jsme moc rádi, že to i sami handicapovaní vnímají 
jako správnou cestu a určitě v ní budeme pokračovat,“ uvádí Ondřej Škorpil, 
ředitel Kanceláře představenstva ČSOB.

                                            Více informací naleznete na www.bankaroku.cz
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2.

Kraj kolem Pálavských kopců mi přirostl k srdci už před mnoha lety. Na jeho návštěvu
se vždy moc těším, o to více, čeká-li mne setkání s přáteli. Když tedy přišlo předposlední
číslo Bulletinu, neváhali jsme se ženou ani chviličku. (Dobrá, chviličku možná ano. 
Jak totiž „Mikulovští“ vědí, kulatící se bříško mé ženy a nejlepší produkt pálavské 
vinařské podoblasti jaksi nejdou úplně dohromady. Na stranu druhou, mít v době vino-
braní řidiče, je věc k nezaplacení). A v našich diářích se tak u prvního říjnového víkendu,
pro jistotu červenou tužkou, zaskvěl nápis „Setkání Společnosti CMT, Mikulov“. 
S odstupem těch tří týdnů se ani nechce věřit, že jsme vyráželi v tričku a kraťasech. Babí 
léto se předvedlo s plnou parádou. Už kousek za Brnem se ukazuje charakteristická
silueta Pálavských kopců, pomalu se objevují první vinohrady a ve chvíli, 
kdy přejíždíte po hrázi Mušovských jezer, už prostě vnímáte kouzlo tohoto kraje. 
Zatím jen letmo, protože vše se zatím jen míhá za okýnkem vašeho auta a vy se musíte
soustředit na jiné věci, protože držíte volant. Ale víte, že už je to tady, naskakují 
vám obrazy krajiny, vinohrady plné hroznů, pohledy z bílých skal Děviček i z vinařství
Sonberg, znovu se zasmějete historce, kterou jste slyšeli kdysi s přáteli ve sklípku...
a vše pak prostupuje a spojuje chuť a vůně vína. Milujeme také kávu. Takže ještě 
před Mikulovem odbočujeme do Klentnice. Café Fara už je pro nás téměř povinnou 
zastávkou. Stylově čistá a jednoduchá kavárna, jak už název napovídá, v budově 
bývalé fary. Bílá omítka, v okně muškát a na stole kytička levandule. A vynikající 
káva… a něco sladkého k ní. Na úbočí Pálavských kopců, 
mezi vinohrady, tady už vnímáte kouzlo zcela. Mikulov. Hotel Eliška. Účastnické 
a ubytovací formality. Ale hlavně přátelé, kamarádi, známí, noví známí. Spousta 
novinek. Vyprávění se pomalu přesouvá na večeři do vinného sklípku. Následuje 
večerní rozcvička a lehká akrobacie, zejména těch později příchozích, při usazová-
ní se ke stolu (to když se k dlouhému jídelnímu stolu pro padesát lidí zkouší posadit 
lidí sedmdesát, z nichž polovina šermuje svými berlemi při sedání na dlouhou lavici). 
Napadá mě parafráze Šimka a Grossmanna – vejde-li se ke stolu N počet lidí, 
musí se zákonitě vejít i N+1. Dva vozíky nevyjímaje. Nebudu napínat, podařilo se. 
A mé obrazy z krajiny pod Pálavou obohatilo několik dalších úsměvných momentek. 
Degustace vína při minulém setkání byla výborná. Doufám, že nasazenou laťku 
minimálně udrží. Jen mám trochu pocit, že ti, kteří se k degustaci hlásí až ve sklípku, 
to dělají jen proto, aby uvolnili místo u přecpaného stolu ostatním. Bohužel zajiště-
ní, resp. nezajištění posezení pro degustaci v bočním sklepě těch pár lidí vrací zpět 
do sklepa hlavního. Nás sedm statečných, čti vytrvalých, se nakonec dočkává i židlí. 
Letmo okukuji několik připravených lahví a hlavou prolétává úvaha o nízké laťce 
a o přesunu k natěsnaným stolům. Pocit dobrodružství a celodenní těšení se na vín-
ko vítězí, a s rozhodnutím zůstat se na stole objevuje několik dalších lahví, tentokráte
 již atraktivnějšího obsahu. Po počátečních „technických“ problémech s posezením 
a přes blamáž s loňským svatomartinským je nakonec degustace skvělá. Dobře pět šest 
vzorků je vynikajících a nakonec ochutnáváme i jednoho ze šampionů. A snad jako 
nevyslovenou omluvu za nepříjemnosti i něco mimo degustační nabídku. Pozitivem, 
i když dvojsečným, tak malého počtu ochutnávajících je celkový počet otevřených 

Setkání pod Pálavou„Naše společnost dlouhodobě a různými formami podporuje neziskové 
organizace. Jejich prostřednictvím pomáháme přímo těm, kteří to nejvíce 
potřebují. Jsme si vědomi toho, že osoby se zdravotním postižením 
to s dopravní mobilitou nemají jednoduché, a proto jsme přišli s progra-
mem Mobilita, který jim může pomoci se lépe integrovat do společnosti,“ 
říká k novému projektu viceprezidentka společnosti AAA AUTO Karo-
lína Topolová. Lidé se zdravotním postižením, kteří budou mít zájem si u 
AAA AUTO vůz koupit, dostanou na všech českých pobočkách AAA AUTO 
komfortní a přednostní servis. Na infolince 800 112 274 budou speciálně 
vyškolení operátoři se zájemci konzultovat výběr vhodného vozu a možnosti 
jeho úprav. Držitel průkazu TP, ZTP či ZTP/P získá u AAA AUTO zvýhodněný
spotřebitelský úvěr s nízkou sazbou RPSN. Díky spolupráci s ČPP na programu
AAA AUTO mobilita si klient pořídí jak povinné, tak havarijní ručení,  
až o 40 % levněji, a to po celou dobu jeho trvání. Pro ty zákazníky, 
kteří dostanou státní příspěvek na zakoupení motorového vozidla, jsme 
se společností AIM připravili „pojištění státního příspěvku“ za sníženou cenu 
o 10%. Také servisní služby budou zákazníkům v našich smluvních servisech 
v Praze, Ostravě a Brně poskytnuty se slevou. Případné úpravy podřízené 
individuálním potřebám klienta budou zajištěny specializovanými partner-
skými firmami. Dopravu k úpravci a zpět poskytuje AAA AUTO klientům 
programu bezplatně. V případě zájmu zprostředkuje AAA AUTO také kurzy 
autoškoly pro handicapované.

Všechny další informace o projektu Mobilita jsou umístěny 
na www.mobilita.aaaauto.cz.

…Publikace „Bydlení bez bariér“ zdarma ke stažení
Liga vozíčkářů v rámci projektu s ligou proti bariérám vydává publikaci 
BYdlení BeZ BariÉr. Publikace je volně ke stažení na Informačním portálu 
Ligy vozíčkářů, v sekci Bariéry: http://ligavozick.skynet.cz/ip/bariery.php?ob-
last=9000093

…titulem Banka bez bariér 2011 se pyšní čsoB
Druhý ročník kategorie Banka bez bariér, která je součástí ocenění Fin-
centrum Banka roku 2011, přinesl neočekávané výsledky. Na první příčce 
se umístila ČSOB, která se loni nedostala ani mezi první tři oceněné. 
Na dalších místech pak skončily Česká spořitelna a Komerční banka. 
Organizátorem soutěže je společnost Fincentrum Media, odborným 
garantem kategorie Banka bez bariér je Konto BARIÉRY. Během října letošního
roku se čtrnáct vozíčkářů vydalo hodnotit bezbariérovost bank v České 
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lahví, které je nutno vypít. Takže sedíme a snažíme se splnit úkol. U vínka se dobře 
povídá, v našem separé k tomu máme i klid a z vedlejší místnosti jako příjemné 
doplnění zní cimbálovka. Dopoledne druhého dne je již tradičně věnováno „semináři“. 
Program se daří naplnit zajímavými přednáškami i přes „epidemii“, která skolila 
většinu avizovaných přednášejících. Paní Marie Příhodová - Kaplová nás s praktic-
kými ukázkami provádí základy reflexní terapie. Většina z nás si tak nechává označit 
fixou na ruce bod pro zklidnění ve stresujících situacích (a odpoledne se pak v Mikulově 
potkávají lidé se „znamením“). Michal Šimůnek nás seznamuje s navrhovanými 
změnami v sociálním systému (a my posluchači zuřivě mačkáme výše zmíněný bod). 
Na závěr nás Marcela Otrusinová informuje o nových potravinových doplňcích.  
Volné odpoledne většina z nás věnuje uličkám Mikulova a jeho kavárnám a vinárnám, 
nebo výletům do blízkého okolí. My se ženou po dobré bio kávě v kavárně na náměstí 
stoupáme na Svatý kopeček. O křížové cestě se nedá říci, že je bezbariérová. 
Za častých zastávek si ale zase užíváme dalšího nádherného letně babího odpoledne. 
Navíc výhled na Mikulov s jeho červenými střechami a dominantou zámku při sklá-
nějícím se slunci je dostatečnou odměnou za propocené tričko. A vzhledem k dohodě 
většiny z nás nakoupit k večernímu posezení různé vzorky burčáku a systematicky je 
porovnat, zavdává tato ztráta tekutin důvod k jejich doplnění. Procházku končíme ve 
sklípku – chceme koupit ten burčák a zároveň ochutnat i nějaké víno. Na otázku, jaké 
víno máte, dostáváme odpověď, která mne odrovnává. „Bílé a červené, pokud chce-
te vědět více, zajdu se zeptat kolegy.“ Po chvíli pak ve výčtu odrůd zazní i Tramín 
vlašský apod. Během krátkého posezení takových bot zazní několik. Vzít si ve vinařské 
oblasti do sklepa takového brigádníka…??? Burčák však mají výborný. A skvěle zapadá 
k řadě dalších, které chutnáme po večeři. Další příjemné posezení, které mám na našich 
akcích tak rád. Povídá se, popíjí burčák, ke kterému se skvěle hodí korbáčiky a další sýry, 
které nám přivezli naši noví přátelé ze Slovenska, manželé Mária a Igor Zanovitovi 
s dcerkou Tamarkou. Domácí pálenkou připíjíme na zdraví právě narozeného vnoučete 

do rodiny Liptákových. Ráno odjíždí-
me hodně brzy, takže o nedělním dopo-
ledni a loučení mohou pohovořit jiní. 
Díky všem za krásný víkend. Díky 
za sponzorské dary. Hned po pří-
jezdu Michalovi za sprchové gely 
(abychom si během setkání voněli). 
A jak jste pochopili, mám rád věci, 
které se dají sníst a vypít – takže 
obzvláště díky za sýry ze Slovenska
a za med od pana Ladislava 
Slováčka. Mimochodem víte, 
že mezi členy Společnosti je včelař? 
A jeho med je vynikající…

Brzy na viděnou se těší
Pavel a Jana Tůmovi  (zatím stále z Brna).

…Bezbariérové trasy v lesích u hradce králové

Od začátku září mohou vozíčkáři bez obav vyrazit na výlet do krajiny 
u Hradce Králové. Městské lesy s Klubem českých turistů a sdružením Civitas
per populi totiž vytvořily dvě speciální turistické trasy, které dohromady měří 
14 kilometrů. Tříkilometrová stezka je modře značená a vede od Lesního hřbi-
tova k rybníku Výskyt. Druhá o délce 11 kilometrů začíná v Novém Hradci
Králové a lesními cestami směřuje rovněž k uvedenému rybníku; turisty 
vedou červené značky. Obě trasy lze kombinovat. Vozíčkáři mohou přijet 
autem až k Lesnímu hřbitovu, kde funguje nové parkoviště. „V příštím roce 
chystáme rozšíření o dalších osm kilometrů, které však budou mít náročnější 
profil,“ uvedl Milan Zerzán, ředitel společnosti Městské lesy Hradec Králové.
Do tamních příměstských lesů hojně vyrážejí pěší, inline bruslaři i cyklisté, kte-
rým v současnosti slouží 250 kilometrů upravených cest a také odpočinková
místa a altány. Vozíčkářské stezky u Hradce jsou čtvrté v republice. 
Dosud byly zřízeny a vyznačeny trasy v Mariánském údolí na okraji Brna, 
kolem vesnice Lutová na Třeboňsku a u Boleveckých rybníků v Plzni. Všechny
spadají do projektu Klubu českých turistů, nazvaného Turistika pro všechny.
Za zmínku stojí i dva a půlkilometrová horská trasa v okolí Boudy u Bílého
Labe v Krkonoších. Připravují se vozíčkářské stezky v Národním parku Podyjí.

…slevy na získání řidičského oprávnění pro oZP

Autoškola Peml Pavel s.r.o. spolupracuje s Nadačním fondem Cesta bezpečí,
který pomáhá lidem na vozíku financovat získání řidičského oprávnění. 
Na základě spolupráce již několik lidí se ZP získalo řidičský průkaz. Bližší 
informace získáte na webu autoškoly www.peml.cz či na webu nadace www.
cestabezpeci.cz.

…aaa auto spouští speciální program pro osoby se zdravotním postižením

Společnost AAA AUTO zahájila program AAA AUTO mobilita, v rámci kterého
nabízí jako jediný prodejce ojetých aut v České republice osobám se zdra-
votním postižením možnost zakoupit si vůz za výhodných podmínek včetně
jeho speciální úpravy. Projekt AAA AUTO mobilita zaštiťuje Národní rada 
osob se zdravotním postižením a Svaz paraplegiků. Společně s těmito partnery
se na projektu podílí také Česká federace florbalu vozíčkářů.

Přečetli jsme za Vás na internetu…
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V termínu 05. - 06.10.2011 se zástupci Společnosti C-M-T zúčastnili prvního ročníku speciali-
zované výstavy Ostrava Handicap 2011, jež se konala na výstavišti Černá louka pod záštitou
primátora Ostravy. Prezentaci naší Společnosti po oba dny zajišťovali Blanka Klouzalová,
Jiří Klouzal, Barbora Klouzalová, Irena Stroková a Josef Zajíc. Výstavy se zúčastnilo 
celkem 15 vystavovatelů. K vidění byly individuální úpravy vozidel pro handicapova-
né, prezentovány byly kompenzační pomůcky pro tělesně a zrakově postižené, několik 
organizací předvádělo asistenční psy a canisterapii. Nejvíce byly zastoupeny prodejní stánky 
s výrobky zdravotně znevýhodněných osob. Přestože účast na výstavě nebyla nijak vysoká,
u stánku naší Společnosti bylo asi nejvíce živo, velmi se zde diskutovalo. Stánek navštívi
i např. Ing. Petr Dzido  šéfredaktor časopisu Vozka, Martina Bedrnová, manažerka redakce
časopisu Můžeš, Ing. Dana Ponczová, koordinátorka NRZP pro Moravskoslezský kraj, 
Mgr. Andrea Pavelková, poradce pro pracovní rehabilitaci při Úřadu práce v Ostravě, 
studenti fyzioterapie Ostravské univerzity, vedoucí fyzioterapeutka lázní Klimkovice 
a mnoho dalších, včetně naší členky paní Dagmar Kotlíkové. Velmi zajímavým hostem 
pro nás byla paní Věra Racková, jež se zasloužila o vznik tradice Česko - francouzských dnů 
v Ostravě, určených pro mentálně postižené děti. Škoda, že v rámci akce neproběhl předem 
avizovaný doprovodný program. Nezbývá nám, než věřit, že některé nedostatky na akci 
byly způsobeny tím, že se jednalo o první ročník výstavy. Děkujeme organizátorům 
za možnost prezentace Společnosti C-M-T.

                                                                               Výbor Společnosti C-M-T

Handicap Ostrava 2011 
Foto: p.KLouzal, pí.Kotlíková, pí.Klouzalova, ing.Zajíc

3.

mená, že vchází do budovy po bezba-
riérové úpravě. Přijíždějící vozíčkář
si ale tlačítkem jednoduše spustí fázi 2.

Fáze 2 - V této fázi dochází k zasou
vání schodiště pod horní po-
destu (obr. 2). Na jeho místě 
se objevuje vertikální zdvihací 
plošina, na kterou vozíčkář najede.
Povšimněte si, že z bezpečnostních 
důvodů se v této fázi na hraně horní
podesty vysouvá příčná závora. 
Ta v tuto chvíli brání případnému 
pádu vycházející osoby do volného
prostoru po zasunutém schodišti. 
O bezpečnost vozíčkáře na plošině
se zase stará třístranné ohrazení 
plošiny.

Fáze 3 - Vozíčkář aktivuje vyzdvižení
plošiny do horní úvrati na úroveň 
horní podesty. Po dojezdu se zasune
závora, vozíčkář vjíždí do budovy 
a systém se vrací do základní polohy.
Opačná situace zevnitř – ven funguje
logicky v opačném sledu.
Toto unikátní řešení patří mezi špičkové
bezbariérové úpravy nejen tech-
nologickým řešením, ale zároveň
také investiční náročností. S ohledem
na vzrůstající zájem o kvalitní bez-
bariérová řešení se však dá před-
pokládat, že se s ním v budoucnu 
budeme v praxi setkávat stále častěji.
Příležitostí k jeho realizaci najdeme 
opravdu hodně.
                                                 

                      Ing. Viliam Hakoš, 
Technická univerzita Košice 

2.
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Dne 7.11.2011 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR uskutečnilo setkání zástupců pacient-
ských  organizací s vzácnými onemocněními a Koalice pro zdraví, která  zastupuje  paci-
entské organizace v Komisi pro tvorbu Národního akčního plánu pro vzácná onemocnění, 
se zástupci pracovní skupiny  ministerstva zdravotnictví. Vláda prostřednictvím minister-
stva zdravotnictví v současné době připravuje Národní akční plán pro vzácná onemocnění, 
který má vycházet z Národní strategie pro vzácná onemocnění, schválené vládou v roce 
2010. Národní akční plán by měl stanovit přesnější pravidla nejen pro léčbu, ale i diagnostiku 
a navazující sociální služby pro pacienty se vzácnými onemocněními a je vytvářen prostřed-
nictvím k tomu jmenované pracovní skupiny, ve které pacientské organizace zastupuje paní 
Jana Petrenko z Koalice pro zdraví. Na ministerstvu nás jménem náměstka ministra zdravot-
nictví pro zdravotní péči Vítězslava Vavrouška přivítala MUDr. Stanislava Pánová, ředitelka
odboru zdravotní péče MZ, s přáním, abychom se blíže seznámili s činností pracovní 
skupiny pro vzácná onemocnění. Představila nám prof. MUDr. Milana Macka, přednostu
Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol jako odborníka na vzácná 
onemocnění, paní Janu Petrenko z Koalice pro zdraví či Ing. Ivanu Jenšovskou, ředitelku odboru
dohledu nad zdravotními pojišťovnami MZ. Schůzka probíhala formou dotazů zástupců 
pacientských organizací a odpovědí výše jmenovaných zástupců pracovní skupiny. 
Na základě těchto dotazů vznikla řada témat, která se budou řešit na dalších společných 
setkáních s pacientskými organizacemi. 
Byli jsme seznámeni s Národní strategií pro vzácná onemocnění 2010 - 2020, ze které má 
Národní akční plán pro vzácná onemocnění vycházet. Byli jsme informováni o vzniku portálu
www.vzacnenemoci.cz, dále o portálu orphanet, mezinárodním portálu pro vzácná
onemocnění, kde lze kromě rozsáhlé databáze vzácných onemocnění nalézt i databázi 
kontaktů na klinická pracoviště a laboratoře, zabývající se jejich diagnostikou, o portálu 
eurordis, kde bychom mohli být v kontaktu s evropskými pacientskými společnostmi. 
Bylo řečeno, že při péči o pacienty mohou být velmi důležité tzv. doporučené postupy. 
Takto vypracované postupy mohou být zvláště užitečné v případě, kdy se lékař s daným 
onemocněním, nebo i jen podezřením na něj, setkává ve své praxi vůbec poprvé. Doporučené
postupy pro akutní stavy u vybraných vzácných onemocnění najdete na webu  orphanet.
Kromě doporučených postupů pro lékaře a jiné odborníky ve zdravotnictví existují 
i doporučené postupy, určené pro pacientská sdružení. Cílem těchto postupů je zlepšit kvalitu 
informací, které tato sdružení poskytují svým členům a zlepšení přístupu k dalším informacím. 
Doporučené postupy pro pacientské skupiny najdete na webu Eurordis. Poznámka: V rámci 
EU se nemoc považuje za vzácnou, jestliže postihuje méně než 5 osob z každých 10 000. 
Třebaže se jedná o vzácné nemoci, počet pacientů, kteří jimi trpí, může být vysoký, neboť již 
bylo zaznamenáno 7 000 vzácných nemocí. Většinu z nich způsobují genetické vady. Jejich 
příznaky je někdy možné pozorovat již při narození nebo v dětství. Více než 50 % vzácných 
nemocí se však objevuje až v dospělosti a tyto nemoci jsou často život ohrožující nebo chro-
nicky invalidizující povahy. Vzácným onemocněním může trpět až 30 milionů občanů EU.

 PaedDr. Jitka Molitorisová

Setkání zástupců pacientských organizací
unikátní bezbariérové řešení

Špičkové řešení přístupnosti bytových domů prostřednictvím pokročilé tech-
nologie otevírá nové možnosti budování bezbariérových přístupů. V Irsku 
vyvinuli ojedinělý způsob odstraňování architektonických bariér. Řešení 
bezbariérového přístupu do existujících staveb vyžaduje respektovat 
množství stavebně technických a legislativních požadavků. V řadě případů 
tak k realizaci bezbariérových úprav vůbec nedojde. Nejčastějšími důvody 
jsou námitky ze strany protipožární ochrany, památkové péče a nedostatky 
volného prostoru.
Nové unikátní řešení však všechny tyto překážky dokáže překonat. Pojďme 
si na modelové situaci ukázat, jak toto řešení funguje v praxi.
Na snímku č. 1 vidíme vstup z ulice do domu. Dispoziční řešení neumožňuje
z prostorových důvodů vybudovat klasickou pevnou rampu, blízkost chodníku
zase vylučuje instalaci elektrické schodišťové plošiny. Pro zpřístupnění 
takového objektu tedy většinou zbývá pokládání přenosných lyžin 
nebo využití schodolezu. Obě varianty jsou však značně kompromisní 
a vyžadují nutnou asistenci.

Zajimavosti  

Princip řešení je založen na kombinaci
horizontálního zasouvání celého
schodiště pod horní podestu 
a vertikálního pohybu plošiny, 
která se pohybuje na místě zasunutého
schodiště. Celý systém vyžaduje 
zábor prostoru jen v místech, 
kde ho lze akceptovat, tzn. pod horní
a dolní podestou.

Toto bezbariérové řešení, které 
umo-žňuje obsluhu bez dopomoci, 
pracuje v následujících fázích:

Situace z venku – dovnitř:

Fáze 1 - Systém je v základní poloze.
Schodiště je vysunuto a běžný 
návštěvník vlastně vůbec nezazna-

1.
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Dne 25.11.2011 se zástupci Společnosti C-M-T, Blanka Klouzalová a Ing. Josef Zajíc,
zúčastnili v Brně 25. českého a slovenského neurologického sjezdu. Organizáto-
ři akce nám již poněkolikáté umožnili zdarma prezentovat nejen Společnost C-M-T, 
ale především novinky o naší nemoci. Přítomným lékařům jsme tyto informace 
předali formou CD, letáčků a především aktuálních odborných článků. Organizátorům
sjezdu v čele s prim. MUDr. Stanislavem Voháňkou,CSc. za tuto ochotu a vstřícnost 
velice děkujeme. Společnost C-M-T je jedinou pacientskou organizací, která se pravi-
delně již několik let neurologických sjezdů zúčastňuje, což je s povděkem i obdivem
kvitováno přítomnou odbornou lékařskou veřejností. As. MUDr. Radim Mazanec, 
Ph.D na sjezdu vystoupil s přednáškou, shrnující výsledky studie na téma: Autonomní
dysfunkce urogenitálního ústrojí a dolního trávícího traktu u hereditární neuropatie 
Charcot Marie Tooth. Tato studie proběhla ve spolupráci s Urologickým oddělením 
FN Ostrava pod vedením doc. MUDr. Jana Kruta, Ph.D a  „pod patronátem“ 
Společnosti C-M-T, kdy její členové odpovídali formou dotazníků na předložené 
otázky a někteří byli i osobně vyšetřeni na Urologickém oddělení FN v Ostravě. 
Celou přednášku Vám samozřejmě co nejdříve zprostředkujeme. MUDr. Mazanec 
veřejně poděkoval Společnosti C-M-T a všem jejím členům, kteří dotazníky vyplnili 
 odevzdali, bez nich by tato výjimečná studie, která se uskutečnila pouze v ČR, 
nemohla proběhnout. Se zájmem jsme vyslechli i přednášku o výsledcích léčby 
svalové dystrofie DMD, kterou prezentoval doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D 
z FN Brno. Nemoc DMD je závažná a dosud byla neléčitelná. 

                                                                               Blanka Klouzalová

25. český a slovenský neurologický sjezd  
Foto: p. Klouzal, ing. Zajíc, pí. Klouzalová, MUDr. Mazanec, MUDr. Voháňka

…stát porušuje práva lidí se zdravotním postižením

Přestože se Česká republika zavázala dodržovat práva lidí se zdravotním 
postižením v rozsahu, který vyplývá z Úmluvy OSN o právech osob 
se zdravotním postižením, skutečnost je jiná. Lidé s postižením
například nemají rovnoprávný přístup ke vzdělání a na trhu práce, 
nemají ani možnost plně se podílet na dění ve společnosti a v oblastech 
života, které se jich dotýkají. 

Na tuto skutečnost zareagovalo sedmnáct organizací, které se právy lidí 
se zdravotním postižením denně zabývají a které se spojily, aby o ak-
tuálním stavu informovaly Výbor OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením. 
Podle jejich alternativní zprávy Česká republika nesplňuje závazky, 
které jí z Úmluvy vyplývají. Státy, které jsou smluvní stranou, jsou totiž 
povinny změnit ty části svého právního řádu, které jsou s Úmluvou 
v rozporu.
To se však v České republice nestalo. Organizace, složené z odborníků, 
i samotní lidé se zdravotním postižením za to stát kritizují a zároveň 
navrhují doporučení, jak tuto situaci zlepšit. Podle alternativní zprávy 
má stát například přijmout definici diskriminace, která bude v souladu 
s Úmluvou, reformovat systém opatrovnictví, zajistit, aby lidé s posti-
žením nemuseli žít v ústavech a poskytovat služby v závislosti na indi-
viduálních potřebách klientů. Změnit by se měl také systém vzdělání. 
Bezbariérový přístup požadují organizace ve všech veřejných dopravních 
prostředcích a budovách, které lidé se zdravotním postižením využíva-
jí. Zlepšit se má kromě toho také přístup lidí s postižením na pracovní 
trh. Umožněna jim má být i plná účast na dění ve volbách a rozhodování 
ve všech oblastech života, které se jich dotýkají. V tomto případě or-
ganizace navrhují přijmout specifická opatření, jako je možnost využití 
asistenta, speciální úprava volebního lístku, elektronická volba a další.

Česká republika ratifikovala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním 
postižením 28. října 2009.  Od roku 2010 je Úmluva součástí jejího 
právního řádu.

                                                                                                Zdroj: internet

Pozn.: Společnost C-M-T podpořila výše zmíněnou alternativní zprávu 
a souhlasí s jejími závěry.
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Ve dnech 21 - 23. října 2011 uspořádalo naše občanské sdružení víkendově
setkání, které se konalo na Rajské boudě v Malenovicích. Na oplátku 
za výborně zorganizované srpnové víkendové setkání v Jeseníkách jsme 
pozvali i členy Společnosti C-M-T. Do konce loňského roku byla naše školení 
plně hrazena z peněz sdružení. Z finančních důvodů jsme tentokrát poprvé
zvolili formu úhrady za ubytování a stravu samotnými účastníky. Ostatní 
náklady, včetně organizace společenského večera, šly na účet našeho sdružení. 
Po počátečních obavách o zájem o tuto akce jsme v závěru řešili kapacitní 
možnosti ubytovacího zařízení a byli jsme velice mile překvapeni obrovským 
zájmem o víkendové setkání. Celkem se akce zúčastnilo 43 zdravotně posti-
žených osob s doprovody. Pro zájemce byly připraveny tři bloky přednášek 
a ke všem proběhla živá diskuse. Z důvodu velkého množství dotazů 
a v neposlední řadě také přání o zaslání písemných podkladů, dohodli 
jsme se s lektory na další spolupráci. Naše velké poděkování patří celému 
kolektivu hotelu Rajská bouda pod vedením pana Miroslava Rajského, 
který udělal vše pro spokojenost účastníků, i nad rámec dohodnutých slu-
žeb, a hladký průběh celé akce s tak velkým počtem účastníků. Jsme rádi, 
že jsme i v České republice, v Beskydech, našli ubytovací zařízení, 
které umožní ubytování pro vozíčkáře v deseti pokojích. 

                                                         Petr Tešnar a Ing. Karin Klusová,
                                        členové představenstva HANDI JOBS, o.s. 

Víkendové setkání v Beskydech  …Změny v předepisování zdravotních pomůcek

Díky reformě zdravotnictví došlo bohužel ke změnám a v některých případech 
ke zpřísnění zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve kterém dochází 
ke změně nároku na některé zdravotní pomůcky, hrazené zdravotní pojišťovnou.

 Co přináší novela zákona o veřejném zdravotním pojištění?

V příloze č. 3, zákona o veřejném zdravotním pojištění, dochází ke změnám 
v těchto položkách, které se týkají úhrady pomůcek pro tělesně postižené občany: 
1. Obecná položka Vozík mechanický - nyní úhrada od zdravotní pojišťovny 
do výše 12 000,-Kč, nově úhrada pouze do částky 9000,-kč.
Nové položky: 
Vozík mechanický odlehčený – hrazeno do 100% – max. úhrada 19 000,- kč
Vozík mechanický aktivní - hrazeno do 100% – max. úhrada 21 000,- kč
Vozík mechanický dětský – hrazeno do 100% – max. úhrada 21 000,- kč
Vozík speciální s ohledem na míru a závažnost zdravotního postižení – hrazeno 
100% - max. úhrada 55 000,- kč
U všech výše uvedených položek lze žádat o pomůcku max. 1x za 5 let.

2. K razantní změně došlo především u předepisování elektrických vozíků – nově 
činí lhůta, po které lze opět o vozík požádat, 7 let (do 31.12.2011 platí lhůta 
5 let), tato změna se týká i příslušenství k elektrickému vozíku.
Dále dochází ke snížení jedné z maximálních částek úhrady, a to u elektrického 
vozíku pro pohyb obvykle v interiéru:
elektrický vozík pro provoz obvykle v interiéru - hrazeno 100% – max. úhrada 
nově 115 000,- Kč (nyní 120 000,- Kč)
elektrický vozík pro provoz v exteriéru zůstává, co se týká výše úhrady, 
beze změn (136 000,- Kč).
Také bohužel dochází k vyškrtnutí položky tříkolka pro dospělé včetně příslušenství
(v současné chvíli je poskytováno v max. výši 5 000,- Kč, 1x za 5 let) ze seznamu 
pomůcek, hrazených zdravotní pojišťovnou.

Co zůstává beze změny?
Příslušenství k mechanickému vozíku – 100% ceny – 1x za 5 let
Možnost předpisu kočárku zdravotního – 100% do výše 21 000,- Kč – 1x za 3 roky
Příslušenství ke zdravotnímu kočárku – 100% do výše 5 000,- Kč – 1x za 3 roky
Opravy vozíku mechanického, elektrického a kočárku – 90% ceny
Rukavice kožené pro vozíčkáře – 2 páry ročně do max. částky 300,- Kč

                                                                         Mgr. Michal Šimůnek, internet
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…12. mezinárodní kongres lidské genetiky (ishG) 

Dění kolem C-M-T…

12. Mezinárodní (celosvětový) kongres
lidské genetiky (ISHG), který se koná 
vždy jednou za 5 let, se v letoš-
ním roce uskutečnil společně s 61. 
výročním kongresem americké 
společnosti lidské genetiky (ASHG) 
za začátku října (11. - 15.10.2011) 
v Montrealu v provincii Quebec 
v Kanadě. Na kongres, největší 
a nejvýznamnější v oboru genetiky, 
se registrovalo rekordních 7502 
účastníků z celého světa, z nichž 
bylo 6336 odborníků v oblasti 
genetiky.
Zbytek byli zástupci firem, které 
se na kongresu prezentovali výstavou.
Kongresu se zúčastnili úplné špičky 
a největší kapacity oboru. 
Zorganizovat akci pro tak velký počet 
účastníků je pro moje chápání 

Důležité…

…Začala výměna parkovacích průkazů za dosavadní označení o1
Ve Sbírce zákonů vyšla 4.10.2011 vyhláška ministerstva dopravy č. 290/2011 
Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou 
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška
stanoví podobu parkovacího průkazu, označující vozidlo, přepravující osobu 
těžce zdravotně postiženou (číslo O7). To znamená, že je již možné požado-
vat výměnu dosavadních označení O1 za tento průkaz. Tento parkovací průkaz 
má mezinárodní platnost, takže bude moci být používán i v zahraničí. Výměnu  
dosavadního označení O1 za parkovací průkaz provádí bezplatně odbory sociální 
péče obcí s rozšířenou působností. Označení O1 pozbývá platnosti 31.12.2012, 
to znamená, že je nezbytné, aby se každý držitel tohoto označení dostavil v této 
lhůtě k jeho výměně za parkovací průkaz. Na parkovací průkaz se vztahují všech-
ny úlevy z pravidel silničního provozu, která se dosud vztahují k označení O1.

Pozn.: na našem webu www.c-m-t.cz najdete publikaci o možnostech použití 
parkovací karty v zemích evropské unie.

                                                                          Mgr. Michal Šimůnek, internet

…Všechny důchody se od 1. ledna 2012 zvýší
Od lednové splátky roku 2012 se zvýší všechny důchody z českého důchodového
systému - řádné i předčasné důchody starobní, důchody pro invaliditu prvního,
druhého i třetího stupně, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. V září o tom 
rozhodla vláda nařízením č. 286/2011 Sb.
Základní výměra důchodu, která je společná pro všechny druhy důchodů, se zvýší
z 2 230 kč měsíčně na 2 270 kč (o 40 kč). Procentní výměra důchodu, která
je individuální a zjednodušeně řečeno závisí na výši příjmů a dobách důchodového
pojištění, vzroste o 1,6 procenta. Navýšení procentní výměry se týká všech 
důchodů přiznaných před 1. lednem.
důchody se zvyšují automaticky, o úpravu se tedy nežádá. Všichni poživatelé 
důchodů obdrží oznámení o zvýšení důchodových dávek. Osoby, kterým 
důchod vyplácí v hotovosti státní podnik Česká pošta, dostanou oznámení současně 
s výplatou zvýšených důchodů za leden 2012. Pokud je zasílán důchod na účet 
klienta v bance, dostane oznámení poštou jako běžnou listovní zásilku na adresu,
kterou má ČSSZ v evidenci. Zvýšený důchod mu bude připsán na účet v lednu 2012.

Mgr. Michal Šimůnek

už samo o sobě učiněným zázrakem.
Program kongresu, všechny přednášky i plakátová sdělení bylo a stále je možné 
shlédnout na webu www.ichg2011.org. Na sjezdech ASHG jsou tradičně prezen-
továny všechny hlavní objevy oboru genetiky. Většina příspěvků je prezentována 
formou plakátového sdělení, která si mohou zájemci přečíst a prohlédnout a jen 
zcela nejzajímavější a nejdůležitější z nich jsou  komisemi vybrány k prezentaci 
formou přednášky; letos to bylo 324 přednášek v obvykle 10 paralelních sekcích. 
Na kongresu bylo prezentováno celkem přes 3 400 plakátových sdělení. 
Z České republiky, ale i ze Slovenska, se kongresu zúčastnilo několik lékařů, 
většinou s plakátovými sděleními. 
Pokud mi něco neuniklo, tak asi nikdo z našich účastníků nebyl vybrán 
k prezentaci přednáškou. Z naší pracovní skupiny DNA laboratoře Kliniky 
dětské neurologie UK 2. LF a FNM se kongresu zúčastnili MUDr. Petra 
Laššuthová Ph.D. s příspěvkem o pozorování variability příznaků a tíže postižení
chorobou CMT4C u dvou bratrů – jednovaječných dvojčat, dále MUDr. Dana
Brožková Ph.D. s příspěvkem o nově objevené příčině genetické
hluchoty u pacientů romského původu  a pak moje osoba s příspěvkem 
o pozorování v rodině s chorobou CMT typ 1D, kde souběh více mutací 
v různých genech, spojených s CMT u jednoho člena, je pravděpodobně příčinou 
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jeho mnohem vážnějšího postižení, než u jeho zbylých příbuzných. Nejdůleži-
tějším a též nejčastěji a nejvíce prezentovaným tématem byly nové technologie 
na vyšetření celého genomu nebo celého tzv. exomu, tj. té asi „důležitější“ části
genetické výbavy člověka i jiných živočichů. Jde o výrazný pokrok v možnostech
vyšetření DNA, kdy v posledních cca 2 letech je možné a i celkem levně
dostupné (cca 2000 USD) vyšetření - přečtení všech lidských genů u vyšet-
řované osoby současně. To bylo ještě před cca 5 lety zcela nemyslitelné,
natož za takovou cenu. Problémem tedy už není přečtení všech nebo drtivé
většiny genů u jednotlivce současně, ale spíše interpretace získaných výsledků.
Ve své genetické výbavě si nosíme mnohem více změn (mutací, variant), 
než se ještě nedávno myslelo. Vyšetřením - přečtením všech genů současně - získáme
nález tisíců mutací a variant, a problémem pak je, zjistit a určit, která jedna 
z nich je právě příčinou nemoci (např. CMT) u daného jedince. Proto byly 
vytvořeny databanky informací o již známých a nemoc určitě způsobujících 
mutacích a také databanky variant a mutací, které jsou běžné a nezpůsobují 
genetickou chorobu. Vyhodnocování získaných dat není možné bez složitých 
a drahých programů a vyžaduje výkonné počítače, zkušené bioinformatiky 
a především co nejširší mezinárodní spolupráci. Problematice neurogenetických 
chorob a dědičných neuropatií byl na kongresu věnován jeden blok, kde na pozvání
přednášel mj. i profesor Vincent Timmerman z University v Antverpách, 
který se před lety zúčastnil obou seminářů CMT v Poslanecké sněmovně 
a v Senátu Parlamentu ČR. Jeho přednáška byla zaměřena na mechanismy a biologii
u motorických neuropatií (HMN).Podobné akce jsou vždy příležitostí navázat
nové kontakty a získat novou inspiraci pro další práci na odhalování příčin CMT, 
ale i pro diagnostiku. V příštím roce se kongres ASHG koná od 6. do 10.11. 
v San Francisku, kam se už asi nevypravíme, ale doufáme, že budeme mít možnost, 
prostředky a čas se kongresu ASHG někdy v dalších letech zase aktivně zúčastnit. 
 

                                                            prof. MUDr. Pavel Seeman Ph.D. 

…Září 2011 bylo „měsícem Cmt“
Měsíc CMT by měl upoutat pozornost na málo známou, ale velmi rozšířenou nemoc. 
Pitsburgh, Pa., 1. srpna 2011 – Charcot-Marie-Tooth společnost (CMTA) naplánovala
měsíc září 2011 jako měsíc, věnovaný nejčastějšímu neuropatickému onemocnění
na světě. Společně se skupinou pacientů, rodinných příslušníků, lékařů,
sester a dalšího zdravotnického personálu, americká CMT společnost pořádá 
akci na zvýšení povědomí a rozšíření znalostí o CMT chorobě, a to na národní 
i mezinárodní úrovni. Elizabeth Ouellettová z Kalifornie, hlavní organizátorka 
prvního výročí Měsíce CMT, je zároveň matka mladého CMT pacienta.  Doufám, 
že tato osvěta zmírní chybnou diagnostiku a zvýší finance na podporu relativní 
léčby onemocnění CMT. „Měsíc CMT je především o nastartování osvěty v infor-
movanosti o nemoci, a to nejen pro lidi, žijící s CMT diagnózou, ale i pro desítky
tisíc lidí, kteří poskytují pomoc a podporu CMT společnosti“.  Odhadem trpí CMT 

…Odpovědi k  Vaším dotazům k tzv. sociální reformě
dotaz:
Dobrý den,
kde a jak mám prosím Vás požádat o příspěvek na mobilitu, který od 1.1.2012 nahradí 
současný příspěvek na mobilitu a příspěvek na individuální dopravu.

odpověď:
Dobrý den,
o příspěvek na mobilitu lze od 1.1.2012 požádat na Úřadu práce (ÚP) v místě bydliště
a to prostřednictvím formuláře, který na ÚP obdržíte. Podmínky dané zákonem zní:
Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která není schopna zvládat 
základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním
měsíci dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby
podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, 
v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém 
zařízení ústavní péče.
Podmínky nároku na příspěvek na mobilitu, s výjimkou podmínky opakovaného 
dopravování, musí být splněny po celý kalendářní měsíc.
Dodávám, že příspěvek je vyplácen měsíčně a to ve výši 400,-Kč. upozorňuji
na skutečnost, že příspěvek se vyplácí od data žádosti, je důležité podat žádost JiŽ 
v lednu 2012 (!!!!!!!!!!!!), aby Vám příspěvek začal být vyplácen již od ledna. 
Pokud podáte žádost např. až v březnu, nebude Vám zpětně vyplacena částka 400,-Kč 
za měsíc leden a za měsíc únor.

dotaz:
Dobrý den,
v listopadu 2012 nám končí pětiletá lhůta, která plyne od poskytnutí příspěvku 
na zakoupení motorového vozidla. Za jakých podmínek budeme moci v listopadu 
2012 požádat o nový příspěvek?

odpověď:
Dobrý den,
bohužel Vás musím zklamat, ale zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám 
se zdravotním postižením, který bude platit od 1.1.2012, prodlužuje lhůtu, po které 
lze opětovně žádat o příspěvek na zakoupení motorového vozidla, z 5 na 10 let (nově 
v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku). Toto ustanovení se bohužel týká i osob, 
kterým nyní běží lhůta 5 let a tato lhůta by měla skončit až po 1.1.2012, což je 
i Váš případ. Nárok na poskytnutí dalšího příspěvku na zakoupení motorového 
vozidla budete mít až v listopadu 2017.
 Výše uvedené se týká všech, kteří si žádali již dříve a rozhodnutí o přiznání příspěvku 
nabylo právní moci po 1.1.2007. Ti žadatelé, u nichž rozhodnutí o přiznání příspěvku 
nabylo právní moci do 31.12.2006, mohou o nový příspěvek žádat hned po 1. lednu 
2012 bez ohledu na desetiletou lhůtu.

            Mgr. Michal Šimůnek
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onemocněním 2,5 miliónu lidí. Je to progresivní porucha, která způsobuje pomalou
degeneraci periferních nervových buněk, vedoucí ke ztrátě normální funkčnosti
horních končetin, rukou, dolních končetin a nohou. Také může vést ke ztrátě 
citlivosti a strukturálním změnám. CMT onemocnění postihuje osoby každého 
věku, pohlaví a rasy. Onemocnění je dosud často přehlíženo, a nebývá obvykle
diagnostikováno. „Po úspěchu loňského Týdne CMT chceme věnovat celý 
měsíc aktivitám, které zvýší povědomí o tomto vážném onemocnění“, uvedl 
David Hall, výkonný ředitel CMT společnosti, která sponzoruje mezinárodní 
Měsíc CMT. „Úsilí, které věnuje CMT pracovní skupina s příslibem spolupráce 
CMT komunity, pomůže dostat toto onemocnění do popředí diagnostikovaných 
onemocnění ve Spojených státech“. CMT společnost byla založena v roce 1983 
jako národní nezisková organizace. Společnost poskytuje hodnověrné informace 
a podporuje služby a výzkum pro osoby s CMT onemocněním, včetně profesionálů,
kteří s nimi pracují.  Vědecké a technologické postupy umožnily CMT společnosti
uskutečnit urychlení výzkumu CMT onemocnění (STAR), jejichž plány vedou 
k léčbě CMT onemocnění v období do tří až pěti let. Organizátoři Měsíce CMT 
plánují několik akcí. 10. září jsou v plánu národní aktivity, 24. září mezinárodní 
aktivity s cílem spojit se a podpořit povědomí o CMT onemocnění. Pracovníci
v celé zemi rozeslali dopisy zákonodárcům a desítkám místních benefičních 
organizací s informacemi o CMT onemocnění. Navíc, dvě mimořádné osobnosti 
byly ohodnoceny za snahu napomoci, aby se vize Svět bez CMT stala realitou.

Zkrácený překlad z www.cmtausa.org
přeložila Bc. Kateřina Pomklová

…národní databáze genotypů
Společnost C-M-T byla oslovena v rámci „Projektu Národní databáze genotypů“ 
s prosbou o pomoc při zjišťování názorů svých členů na případný vznik Národní
databáze genotypů. Tato zdravotnická databáze by obsahovala data o genotypu
lidí se zdravotním postižením (resp. onemocněním), které má genetický základ. 
Genotyp je – zjednodušeně -  soubor genetických informací, čili soubor všech 
genů jedince. V jednoduchém dotazníku (či spíše krátké anketě) by respondenti
vyjádřili svůj názor na  vznik databáze a případnou ochotu se do ní zapojit. 
Vyplněním dotazníku můžeme přispět k řešení projektu NS9804 Interní grantové
agentury Ministerstva zdravotnictví ČR, který možnost vzniku národní databáze 
genotypů ověřuje. Dále také analyzuje možné přínosy a upozorňuje 
i na případné problémy s tím spojené. Projekt je veden prof. MUDr. Radimem 
Brdičkou, DrSc. Věříme, že názor těch, jichž se databáze bezprostředně dotýkají,
nesmí být v žádném případě opominuty. Proto Vás prosíme o pár minut 
Vašeho času k vyplnění dotazníku na internetových stránkách 
http://tinyurl.com/dgdotaznik. Anketa je anonymní. Odborný článek s dalšími 
informacemi o databázi najdete zde: www.prolekare.cz/casopis-lekaru-ceskych-
archiv-cisel?id=3548          

    Výbor Společnosti C-M-T

ZáVĚr

Tolik přehled těch základních změn. Na závěr chci uvést, že nesdílím názor MPSV, 
že schválené změny povedou ke zlepšení života zdravotně postižených lidí. 
Jako hlavní rizika schválené reformy vidím:

•	 Nový	systém	posuzování	míry	závislosti	na	pomoci	druhé	osoby	se	od	1.1.2012	
použije i pro průkazky TP, ZTP a ZTP/P. Jinak řečeno, typ průkazu bude odvozen 
od míry závislosti. Prvnímu stupni by při 3 - 4 základních životních potřebách
 odpovídal průkaz TP. Druhému stupni při nezvládnutí 5 - 6 životních potřeb 
by odpovídal průkaz ZTP a třetímu nebo čtvrtému stupni průkaz ZTP/P. Je pravdou, 
že mezi posuzované základní životní potřeby patří i mobilita a orientace člověka 
a že se při jejich nezvládnutí navrhuje přiznat průkaz ZTP/P, ale dle nejen mého 
názoru reálně hrozí, že větší část držitelů průkazu ZTP by o něj mohla díky novým 
pravidlům přijít.
•	 Do	tří	let	může	vzniknout	vážný	problém	s	osobami	zdravotně	znevýhodněnými,
neboť bylo schváleno zrušení této legislativní kategorie. Schválené znění zákona
již po 1.1. 2012 neumožňuje nově někoho posoudit jako osobu zdravotně znevý-
hodněnou a současně zkracuje dobu platnosti statutu osoby zdravotně znevýhodněné 
o dva roky, to znamená nejdéle do 31.12.2014. 
•	 Výrazný	dopad	pro	držitele	průkazů	ZTP/P	má	přijetí	poslaneckého	návrhu,	
který stanovil výši příspěvku na mobilitu na 400 Kč měsíčně pro všechny, tj. 4800 Kč 
ročně. To je o 3 120 Kč méně oproti současné výši a o 2 400 Kč méně oproti verzi, 
navrhované vládou. Vzhledem k tomu, že byla přijata úprava jednotného příspěvku 
ve výši 400 Kč, budou na tom lépe dosavadní držitelé průkazu ZTP, a to zejména ti, 
kteří průkaz mají pro sluchové postižení a kteří dosud příspěvek nepobírali. 
•	 Příspěvek	na	zvláštní	pomůcku,	poskytovaný	na	nákup	motorového	vozidla,	
bude náležet až do výše 200 000,- kč (původně 100 000,- Kč) a to jednou za 10 let 
(původně za 5 let). Poslanci tuto změnu obhajují tím, že zdravotně postižená oso-
ba bude mít možnost pořídit si kvalitnější vozidlo, které déle vydrží. Velmi negativní 
změnou je vypuštění formulky „bez vlastního zavinění“ v případech, kdy se má vracet 
poměrná část příspěvku na pořízení pomůcky – motorového vozidla. Vypuštění těchto
tří slov v praxi znamená, že pokud osobě s přiznaným příspěvkem nabourá někdo 
vozidlo, je povinna vrátit poměrnou část příspěvku, i když nehodu nezavinila. Příspěvek
na zvláštní pomůcku se nebude poskytovat na pořízení stropního zvedacího sys-
tému, schodišťové plošiny a schodolezu. Tyto pomůcky však bude možné vypůjčit 
si od příslušného úřadu práce na základě smlouvy o výpůjčce dle občanského zákoníku. 

Další možné problémy ukáže až praxe. Snad jich nebude mnoho!!!

                                                                                      Mgr. Michal Šimůnek
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•	 v	průběhu	přechodného	období	budou	papírové	průkazy nahrazeny elektro-
nickou kartou sociálních systémů (viz výše)

3. Zaměstnávání oZP od 1.1.2012
Příspěvek na podporu zaměstnávání oZP
•	 příspěvek	bude	poskytován	pouze	na	ty	zaměstnance,	kteří	pracují	na	pracovních
místech vymezených nebo zřízených na základě dohody s Úřadem práce ČR jako 
chráněná pracovní místa. Jeho výše činí měsíčně 75 % skutečně vynaložených mzdo-
vých nákladů na tyto zaměstnance, nejvýše však 8 000 Kč. V praxi má bohužel již nyní 
toto nové ustanovení o povinném procentu, hrazeném zaměstnavatelem, negativní 
dopady.  Zaměstnavatelé nyní zjišťují, že od 1.1.2012 jim již stát nebude „platit“ celého
zaměstnance, tak jako tomu bylo doposud (pokud mzda včetně odvodů nepřesáhla
8000,- Kč). Budou muset sáhnout do vlastní kapsy, a to se bohužel spoustě z nich 
nezamlouvá a snaží se s postiženými osobami uzavřít výpovědi z pracovního 
poměru dohodou. V těchto případech doporučujeme dohody nepodepisovat a raději 
se v konkrétních případech obracet např. na úřady práce.
•	 zavádí	 se	 finanční	 spoluúčast	 zaměstnavatele	 na	 vynaložených	 mzdových	
nákladech při zaměstnávání více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, 
a to z důvodu zamezení zneužívání příspěvku na podporu zaměstnání OZP
•	 po	 12	 měsících	 provozování	 chráněných	 pracovních	 míst	 je	 možné	 tento	
příspěvek navýšit o částku odpovídající dalším vynaloženým nákladům, spojeným 
se zaměstnáváním OZP, maximální výše navýšení může činit 2 000 Kč měsíčně 
(tj. 24 000 Kč za rok) na jednoho zaměstnance OZP
•	 podmínka	12	měsíců	je	splněna	i	v	případě,	pokud	v	posledních	dvou	kalendářních	
čtvrtletích roku 2011 a v prvních dvou kalendářních čtvrtletích roku 2012 zaměstnavatel 
zaměstnával v daném období více než 50 % OZP, doba 12 měsíců je tedy splněna i zpětně

Změny v zaměstnávání oZP od 1.1.2012
•	 dochází ke sjednocení institutu chráněné pracovní dílny s institutem chráněného
pracovního místa, což má vést ke zjednodušení dosavadní právní úpravy a také 
ke snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů
•	 maximální částka příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů 
chráněného
 pracovního místa se od 1.1.2012 stanovuje na 48 000 kč ročně
•	 nadále je zachováno tzv. náhradní plnění (tj. možnost plnit povinný podíl 
zaměstnávaných OZP formou odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů 
zaměstnávajících více než 50 % OZP) 
•	 pro zamezení tzv. přefakturace se stanovil limit, do kterého budou moci tito 
zaměstnavatelé své výrobky nebo služby pro účely plnění povinného podílu poskytovat,
objem těchto výrobků nebo služeb se omezuje částkou 36násobku průměrné mzdy 
(cca 840 tisíc Kč) za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením
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Protetika Plzeň
Vážení přátelé, chtěla bych se s Vámi podělit o zkušenosti s protetickou pomůckou
– peroneální  ortézou Walk On. Protože mám při chůzi problémy, přepadává
mi špička a zakopávám, konzultovala jsem tuto záležitost s panem Vladislavem 
Markem od firmy Otto Bock na semináři C-M-T v roce 2010 v Jánských Lázních. 
Ten mě zkontaktoval s firmou Protetika Plzeň. V minulých číslech Bulletinu nám byla 
několikrát představena Technická ortopedie v Ostravě a mnozí z nás měli možnost 
poznat a využít odbornou péči a pomoc MUDr. Petra Krawczyka. Bohužel je pro 
mnohé z nás Ostrava dosti vzdálená. Protože bydlím na druhém konci republiky, 
rozhodla jsem se využít služeb Protetiky, s.r.o. v Plzni, která vyrábí protézy, ortézy, měk-
ké bandáže, korzety horních a dolních končetin a trupu, ortopedickou a diabetickou
obuv, ortopedické vložky, sportovní a léčebné zdravotnické prostředky a invalidní 
vozíky. Setkala jsem se zde s ochotou a příjemným jednáním jak ze strany primáře
MUDr. Jiřího Hrabáka, který mi po vyšetření napsal poukaz na zdravotní pomůcku 
a již jsem nemusela absolvovat návštěvy jiných lékařů, tak i ostatních zaměstnanců
firmy. Pan Tomáš Tykal, technik firmy Protetika Plzeň, mi ortézu ochotně upravil 
podle mých potřeb. Z jeho jednání je vidět snaha pomoci postiženým a profesionální
přístup ke každému z pacientů. Chtěla bych proto všem poděkovat za jejich 
ochotu a vstřícnost. Osobně jsem s peroneální ortézou Walk On, která mi usnadňuje 
chůzi, spokojená a mohu ji každému, který má podobné zdravotní problémy, doporučit.
                                                                                                                                               
                                                                                        Bohuslava Sokolová  

Napsali jste námPříspěvek na zvláštní pomůcku
•	 jedná	se	o	jednorázovou a nárokovou dávku, která je určena osobám s těžkou 
vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým 
postižením nebo těžkým mentálním postižením
•	 součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních 
měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 kč (z vyplacených částek se při součtu 
odečítají ty částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto)
•	 tato	dávka je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek, které umožňují sebeo-
bsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím apod., dále k zakoupení 
a úpravě motorového vozidla a úpravě bytu
•	 dávce	rozhoduje Úřad práce čr (krajské pobočky, pobočka pro hlavní město 
Prahu) v rámci zavedení nového systému jednotného výplatního místa
•	 nová	 dávka	 sloučila tyto dřívější dávky: jednorázový příspěvek na opatření 
zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení motorového 
vozidla a příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla
•	 příspěvek	na	zvláštní	pomůcku	se	poskytuje	v	těchto	případech:	

A. Příspěvek na zvláštní pomůcku: 
•	 pokud	cena	pořízení	zvláštní	pomůcky	je	nižší	než	24	000	Kč	a	příjem	osoby	
(nebo osob s ní společně posuzovaných) je nižší než osminásobek životního minima, 
stanoví se výše příspěvku tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo 
již zaplacené ceny pomůcky, nejméně však 1 000 kč
•	 pokud	 cena	 pořízení	 zvláštní	 pomůcky	 je	 vyšší	 než	 24	 000	 Kč,	 spoluúčast	
osoby či osob společně posuzovaných činí také 10 % z této ceny
•	 pokud	osoba	nemá	dostatek	finančních	prostředků	na	zaplacení	spoluúčasti,
krajská pobočka ÚP s přihlédnutím na celkové sociální a majetkové poměry osoby 
či společně posuzovaných osob, může určit nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč
•	 maximální výše příspěvku je 350 000 kč

B. Příspěvek na pořízení motorového vozidla: 
•	 výše	příspěvku	 se	 stanoví	 s	 přihlédnutím	k	 četnosti	 užívání	 a	 také	 k	 příjmu	
osoby či osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním 
minimu a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům
•	 maximální výše příspěvku na pořízení motorového vozidla činí 200 000 kč, 
opakovaně lze příspěvek přiznat po uplynutí 10 let

Průkazy tP, ZtP a ZtP/P
•	 pokud	jde	o	mimořádné	výhody,	které	plynou	osobám	se	zdravotním	postižením
z držení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, zůstávají i po 1.1.2012 v platnosti, nejdéle však 
do 31. prosince 2015
•	 příslušný	obecní	úřad	obce	s	rozšířenou	působností	zašle	osobám,	kterým	byly	
přiznány mimořádné výhody, do 31. prosince 2011 písemné sdělení, které bude obsa-
hovat informace o další platnosti průkazu mimořádných výhod a o postupu při jejich 
postupném nahrazení

Foto: MUDr. Hrabák, pí.Sokolová
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sociální reforma a změny od 1. ledna 2012
Jak všichni víte, od 1.1.2012 dochází k zásadním změnám v sociální oblasti. Přinášíme
Vám zde přehledně všechny novinky, které se dotknou každého z nás. V případě
jakýchkoliv dotazů volejte tel. č. 605 258 522 nebo pište na e-mail simunekm@
seznam.cz či na adresu Mgr. Michal Šimůnek, Rybova 1902/18, 500 09 Hradec Králové.

Základní filosofií tzv. sociální reformy je restrikce. Je smutné, že hlavním zdrojem 
úspor finančních prostředků v sociální oblasti mají být osoby se zdravotním posti-
žením. Bohužel jde o přímou návaznost na dosavadní přístup státu k těmto lidem.

a. Jednotné výplatní místo 
Od 1. ledna 2012 se sjednocuje proces výplaty sociálních dávek. Rozhodování a admi-
nistrace těchto dávek bude od tohoto data prováděna jediným orgánem, kterým 
je Úřad práce ČR. Sjednocením dávkových agend má dle Ministerstva práce a sociálních 
věcí (dále jen MPSV) dojít ke zvýšení komfortu klientů z hlediska územní dostupnosti.

Na kterémkoli ze 423 kontaktních pracovišť úřadů práce a 26 detašovaných, resp. výjezdních
pracovišť ÚP, lze po 1.1.2012 vyřídit veškeré služby – jak v oblasti nezaměstnanosti,
státní sociální podpory, hmotné nouze i dávky pro osoby se zdravotním postižením. 

Vaše nejbližší Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR najdete na http://portal.mpsv.cz/upcr.

B. karta sociálních systémů
Kartu sociálních systémů je dle MPSV třeba chápat jako nástroj, kterým dochází k rozší-
ření nabídky dosud poskytovaných služeb a zvýšení uživatelského komfortu. Podobný
systém zavedla a využívá již řada evropských zemí, například Itálie, Velká Británie, 
Finsko a další. Platební funkce Karty bude povinná pouze pro ty, u nichž je riziko zne-
užívání dávek hmotné nouze. Pro ostatní příjemce podpory od státu bude Karta plnit 
funkce identifikační a autorizační, funkce platební pro tyto příjemce je dobrovolná. 

Kartu sociálních systémů bude vydávat Úřad práce ČR. Karta bude vyráběna v souladu
s mezinárodně uznávanými předpisy, které se vztahují na bankovní karty. 
Bude obsahovat běžné ochranné prvky.

Jakou funkci bude karta plnit?
•	 Karta	 sociálních	 systémů	 bude	 mít	 tři	 funkce:	 identifikační,	 autorizační	
a dobrovolnou platební.
•	 Sloužit	bude	zejména	k	identifikaci	na	úřadě.	U	osob	se	zdravotním	postižením
bude plnit funkci průkazky TP, ZTP a ZTP/P se všemi jejími výhodami. V tomto případě
dochází pouze k nahrazení papírové průkazky za plastikovou.

Sociální reforma…. o osobní aktivity (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje
stav, kdy osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodr-
žet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, 
zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti)
o péče o domácnost (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu 
se považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat s penězi v rámci osobních příjmů 
a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, 
ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si  teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí 
práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek)
•	 nový způsob posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu má 
dle MPSV zajistit objektivnější a spravedlivější posuzování zdravotního stavu osoby 
a zároveň vyloučit duplicitní posuzování, dále sníží administrativní zátěž posuzovaných
osob a v neposlední řadě také zajistit kontinuitu posuzování stupně závislosti 
i kontinuitu dávkového řešení
•	 přesný postup v novém systému posuzování stanoví prováděcí vyhláška, 
o které se dosud jedná a do vydání Bulletinu nebyla publikována ve Sbírce zákonů

2. dávky pro osoby zdravotně postižené od 1.1.2012
Účinnost dosud přiznaných dávek do 31.12.2011
•	 u	přiznaných	dávek	např.	v	souvislosti	s	příspěvkem	na	zakoupení	motorového
vozidla nebo příspěvkem na úpravu bytu, které byly uzavřeny dle platných právních 
předpisů do 31.12.2011, zůstávají v platnosti i po 1.1.2012
•	 příspěvek	 na	 úhradu	 za	 užívání	 bezbariérového	 bytu	 a	 garáže	 a	 příspěvek	
úplně nebo prakticky nevidomým občanům náleží naposledy za prosinec 2011
•	 pověřené	 obecní	 úřady	 a	 orgány	 Ministerstva	 obrany,	 které	 jsou	 příslušné	
k rozhodování o dávkách důchodového pojištění vojáků z povolání, zašlou příjemcům 
těchto dávek do 31. prosince 2011 písemné sdělení o zániku nároku na tyto dávky

Příspěvek na mobilitu
•	 jedná se o opakovanou a nárokovou dávku, která je poskytována osobám 
starším jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti
mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravují nebo jsou 
dopravovány, a nejsou jim poskytovány sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v domově pro OZP, v domově 
pro seniory nebo domově se zvláštním určením nebo zdravotnickém zařízení ústavní péče
•	 výše příspěvku na mobilitu činí v kalendářním měsíci 400 kč (tj. max. 4 800 Kč za rok)
•	 dávce	rozhoduje	Úřad práce ČR (krajské pobočky, pobočka pro hlavní město 
Prahu) v rámci zavedení nového systému jednotného výplatního místa
•	 nová	 dávka sloučila tyto dřívější dávky: příspěvek na individuální dopravu 
a příspěvku na provoz motorového vozidla
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•	 Autorizační	funkce	umožní	z	domova	realizovat	činnosti	spojené	s	veřejnou	
správou.  Příjemce bude mít prostřednictvím internetu přehled o čerpaných sociálních 
dávkách.

Pro koho je karta určena?
•	 Kartu	dostanou	 ti,	kteří	čerpají	 sociální	a	zdravotní	dávky	s	 tím,	že	platební	
funkce nebude povinná. 
•	 Povinnost	platit	kartou	sociálních	systémů	bude	vyžadována	u	osob,	které	čerpají	
dávky pomoci v hmotné nouzi, a současně u nich existuje riziko zneužití.
•	 Příjemci	dávek,	kteří	již	v	současnosti	disponují	bankovním	účtem	a	jednotlivé
sociální dávky jsou jim převáděny bezhotovostně, nebudou muset využívat platební 
funkce Karty sociálního systému za podmínky, že nečerpají dávky pomoci v hmotné 
nouzi a zároveň u nich nehrozí riziko zneužití této dávky.

Co bude karta obsahovat?
•	 Karta	 bude	 obsahovat	 běžné	 identifikační	 údaje,	 které	 jsou	 obvyklé	
pro bankovní kartu, tudíž i ochrana bude podléhat stejným parametrům a principům.
•	 Karta	bude	obsahovat	jméno	a	příjmení,	číslo	karty,	rodného	číslo	(bude	uve-
deno na zadní straně), podpis a fotografii. U osob zdravotně postižených bude karta 
obsahovat stupeň mimořádných výhod.

Jak budu s kartou nakupovat?
•	 Karta	sociálních	systémům	bude	plnohodnotnou	platební	kartou	se	všemi	jejími
funkcemi, obchodnici ji budou bez problémů přijímat. 
•	 Kartou	sociálních	systémů	bude	možné	vybírat	hotovost	z	běžných	bankomatů.
Nebudou existovat speciální bankomaty.
•	 V	rámci	standardní	služby	bude	1	výběr	z	bankomatu	zdarma	a	1	převod	zdarma
ke každé dávce. Nákup kartou u obchodníka a možnost podívat se na zůstatek na účtu 
bude také zdarma.
•	 Se	 spuštěním	 systému	 MPSV	 počítá	 během	 roku	 2012.	 Náběh	 jednotlivých
příjemců sociálních dávek do systému bude postupný.
moje rada: Pokud vyloženě netoužíte po tom, platit za pomoci Karty sociálních systémů,
odmítněte při jednání na úřadě její platební funkci a dávky si nechávejte dále posílat
tak, jak jste zvyklí, tedy bezhotovostně na účet či složenkou domů. Kartu pečlivě 
hlídejte a při ztrátě věc nahlaste nejen Úřadu práce, ale i Policii ČR.

C. rodičovský příspěvek
Čerpání rodičovského příspěvku upravuje novela zákona o státní sociální podpoře. 
Od ledna 2012 mají rodiče větší volnost při čerpání a mohou rozhodovat pružněji než 
dříve o jeho délce a výši. Rodičovský příspěvek rodiče získají i tehdy, když dítě starší
než dva roky umístí do školky. Cílem MPSV je, aby se mohli rodiče snadněji vracet 
na trh práce.

•	 pokud	asistent	sociální	péče	odvádí	řádnou	péči,	není	omezen	v	počtu	osob,	
o které může pečovat
•	 výkon	asistenta	sociální	péče	není	podmíněný	žádnou	registrací	poskytovatele
sociální služby, ani k této činnosti nemusí mít živnostenský list, pouze odvání daň 
z příjmu v případě, že jeho měsíční příjem je vyšší než 12 000 Kč

Způsob posuzování od 1.1.2012
•	 posudkoví	 lékaři	 budou popisovat jen 10 ucelených a věcně souvisejících 
oblastí každodenního života člověka, jak dokáže zvládnout základní životní potřeby, 
a to místo dnešních 36 úkonů ve 129 činnostech 
•	 zdravotní	stav	se	posuzuje	v	těchto	10	základních	životních	potřeb:	
o mobilita (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, 
kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat 
se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň
200m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra 
směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových)
o orientace (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, 
kdy osoba je schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní
kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí
a situacích a přiměřeně v nich reagovat)
o komunikace (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje
stav, kdy osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitel-
nou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým 
symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky)
o stravování (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje 
stav, kdy osoba je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj 
nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim)
o oblékání a obouvání (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu 
se považuje stav, kdy osoba je  schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřené 
okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se,  manipulovat s oblečením 
v souvislosti s denním režimem)
o tělesná hygiena (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje
stav, kdy osoba je schopna použít  hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé
části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět  ústní hygienu, holit se)
o výkon fyziologické potřeby (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu
se považuje stav, kdy osoba je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu,
používat hygienické pomůcky)
o péče o zdraví (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje
stav, kdy osoba je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená 
léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky)
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nárok na peněžitou pomoc v mateřství od 1.1.2012
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má za stanovených podmínek pojištěnka 
(pojištěnec), pokud v den, od něhož je tato dávka přiznávána, trvá nemocensky pojištěné
zaměstnání (popř. účast na nemocenském pojištění osoby samostatně výdělečně 
činné) nebo ochranná lhůta a jestliže v posledních dvou letech před nástupem 
na peněžitou pomoc v mateřství trvala jejich účast na nemocenském pojištění alespoň 
270 kalendářních dnů.
Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který nemocensky pojištěná 
žena určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu.
Podpůrčí doba činí 28 týdnů (pokud porodila zároveň dvě nebo více dětí, činí podpůrčí
doba 37 týdnů).

Od 1. ledna 2012 se zjednodušuje zápočet doby studia pro nárok na peněžitou 
pomoc v mateřství:
•	 do	 doby	 účasti	 na	 nemocenském	 pojištění	 (min.	 270	 kalendářních	 dnů)	
pro získání nároku na peněžitou pomoc v mateřství se od 1.1.2012 započítává doba 
studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považo-
vána za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění,
pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno.
Pro zápočet doby studia tedy již není podmínkou, aby počátek 6. týdne před očekávaným
dnem porodu připadal do 270 dnů ode dne úspěšného ukončení studia a ani to, 
aby k převzetí dítěte do péče došlo v období 270 dnů ode dne úspěšného ukončení studia.

Od 1. ledna 2012 se zavádí podmínka nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství 
alespoň 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů pro pojištěnce, který přebírá péči o dítě 
na základě dohody s matkou dítěte.
•	 mění	se	podmínka	nároku	na	výplatu	peněžité	pomoci	v	mateřství	v	případě	
písemné dohody mezi pojištěncem (otcem, manželem) a matkou dítěte o převzetí péče 
o dítě, kdy nově bude nutné dohodu uzavřít na nejméně 7 po sobě jdoucích kalen-
dářních dnů
•	 dávka	se	tak	nevyplácí,	pokud	doba,	po	kterou	jsou	jinak	splněny	podmínky	
nároku na výplatu, nečiní alespoň 7 kalendářních po sobě jdoucích dnů.
Cílem úpravy je zabránit účelovému přebírání péče o dítě otcem či manželem ženy, 
která dítě porodila, jen na dny pracovního klidu, kdy tak dříve otec dítěte (manžel) 
kromě mzdy pobíral také peněžitou pomoc v mateřství

čerpání rodičovského příspěvku od 1. 1. 2012
Pokud vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství:
Od ledna 2012 můžou rodiče pružně volit délku pobírání rodičovského příspěvku 
a jeho výši podle aktuální sociální situace rodiny. Celkem mohou vyčerpat až 220 000 kč,
nejdéle však do 4 let věku dítěte.

stupně závislosti
A. U osob do 18 let věku
•	 i stupeň – lehká závislost – potřeba každodenní mimořádné péče z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při třech základních životních potřebách
•	 ii. stupeň – středně těžká závislost - potřeba každodenní mimořádné péče 
z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při čtyřech nebo pěti základ-
ních životních potřebách
•	 iii. stupeň – těžká závislost - potřeba každodenní mimořádné péče z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při šesti nebo sedmi základních životních 
potřebách
•	 iV. stupeň – úplná závislost - potřeba každodenní mimořádné péče z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při osmi až desíti základních životních 
potřebách
11,7 B. U osob starších 18 let věku
•	 i. stupeň – lehká závislost - každodenní pomoc nebo dohled z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při třech nebo čtyřech základních 
životních potřebách
•	 ii. stupeň – středně těžká závislost - každodenní pomoc nebo dohled z důvodu
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při pěti nebo šesti základních životních 
potřebách
•	 iii. stupeň – těžká závislost - každodenní pomoc nebo dohled z důvodu dlouho-
době nepříznivého zdravotního stavu při sedmi nebo osmi základních životních potřebách
•	 iV. stupeň – úplná závislost - každodenní pomoci nebo dohled z důvodu dlouho-
době nepříznivého zdravotního stavu při devíti nebo deseti základních životních potřebách
11,7 asistent sociální péče
•	 podle	zákona	o	sociálních	službách	platí,	že	asistentem sociální péče může 
být pouze fyzická osoba, která je starší 18 let věku a je zdravotně způsobilá (zdravotní
způsobilost se posuzuje podle § 29 odst. 1 písm. e) zákona o sociálních sužbách)
•	 jedná	se	o	jinou	než	blízkou	osobu	(např.	soused),	která	není	registrovaným	
poskytovatelem sociálních služeb
•	 asistent	 sociální	 péče	 je	 povinen	 s	 osobou,	 které	 poskytuje	 pomoc,	 uzavřít	
formální písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci. Náležitosti smlouvy: označení smluv-
ních stran, rozsah pomoci, místo a čas poskytování pomoci, výše úhrady za pomoc
•	 úhradu	za	poskytnutou	pomoc	hradí	asistentu	sociální	péče	zdravotně	znevý-
hodněná osoba ze svého příspěvku na péči a zároveň je povinna uvést tuto skutečnost 
také do formuláře – Oznámení o poskytovateli pomoci
•	 v	případě,	že	asistent	pečuje	o	jinou	osobu	než	osobu	blízkou,	je	z	úhrnu	jeho	
příjmů plynoucích z péče o poživatele příspěvku osvobozen od daně z příjmů příjem 
do 12 000 kč (příjmy přesahující tuto částku podléhají dani z příjmů – podle znění 
ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů) 
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Výši příspěvku je možné měnit jednou za 3 měsíce. Výše příspěvku je limitována výší 
peněžité pomoci v mateřství (PPM) – tedy 70 procenty 30násobku denního vyměřova-
cího základu, nejvýše však činí 11 500 Kč za měsíc.

Pokud nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství:
Výši měsíční částky rodičovského příspěvku si může nově zvolit i rodič, jenž si neplatil 
nemocenské pojištění, které se u zaměstnanců povinně odvádí z příjmu (nebyl účasten
nemocenského pojištění), ale jen v případě, že druhý z rodičů splnil podmínku
nároku na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem 
či převzetím dítěte.

Pokud ani jeden z rodičů neplatil pojistné na sociální zabezpečení, a tedy nesplnil 
podmínky pro volbu výše a délky pobírání rodičovského příspěvku, výše příspěvku 
zůstává v pevných částkách – 7 600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a poté 3 800 Kč 
do 4 let věku dítěte podle právní úpravy od 1. ledna 2011.

Pokud rodiči vznikl nárok na rodičovský příspěvek před 1. lednem 2012:
•	 může	se	rozhodnout,	jestli	bude	čerpat	příspěvek	postaru	nebo	podle	nové	úpravy
•	 možnost	 výběru	 délky	 čerpání	 rodičovského	 příspěvku	 je	 zachována	
i při plynulém navázání rodičovské dovolené s dalším potomkem

děti se zdravotním postižením
•	 budou	 zajištěny	 jednotným	 způsobem,	 tj.	 tak,	 aby	 po	 dovršení	 1	 roku	
věku byly zabezpečeny vždy jednou dávkou, a to buď rodičovským příspěvkem, 
nebo příspěvkem na péči

rodičovský příspěvek i na děti ve školce od 1.1.2012
u dětí starších než dva roky se ruší omezení nároku na rodičovský příspěvek dobou 
docházky do předškolních zařízení.

u dětí mladších než dva roky se zavádí jednotné konto 46 hodin měsíčně jako doba, 
po kterou je možné umístit dítě v zařízení pro děti, aniž by rodič ztratil nárok 
na příspěvek.

d. nezaměstnanost
Oblast trhu práce upravuje novela zákona o zaměstnanosti, která od 1.1.2012 přináší
nové možnosti rekvalifikace, mění nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a snižuje 
byrokracii. 

kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti od 1.1.2012
Od ledna 2012 se mění podmínky pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti. 
Změna spočívá v úpravě délky rozhodného období, ve kterém je nutné získat alespoň 
12 měsíců doby důchodového pojištění, ze tří let na dva roky.

1. Příspěvek na péči
Příspěvek na péči je pravidelná opakující se dávka, poskytovaná podle zákona o soci-
álních službách, která je určena na úhradu za potřebnou pomoc, poskytovanou regis-
trovanými poskytovateli sociálních služeb nebo osobami blízkými či jinými. Je vyplá-
cen peněžní formou oprávněné osobě za podmínky, že na požádání tato osoba doloží
správnost čerpání, pokud nebude k placení použita tzv. Karta sociálních systémů.
11,7 Změny od 1.1.2012
•	 dochází ke zvýšení příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku ve II. stupni 
závislosti z 5 000 Kč na 6 000 kč
•	 děti se zdravotním postižením jsou zajištěny jednotným způsobem, tj. tak, 
aby po dovršení 1 roku věku byly zabezpečeny vždy jedním dávkovým transferem, 
a to buď rodičovským příspěvkem, nebo příspěvkem na péči
•	 rodiče	dětí,	které	mají	již	posouzený	nepříznivý	zdravotní	stav	pro	rodičovský
příspěvek, se mohou rozhodnout, zda nejprve vyčerpají celkovou částku příspěvku 
a následně nechají dítě posoudit pro nárok na příspěvek na péči, nebo zda bude 
od ledna 2012 dítěti náležet příspěvek na péči v příslušné výši dle stupně závislosti
•	 posouzené	děti	starší	3	let	přejdou	do	příspěvku	na	péči	automaticky
•	 zavedení	institutu tzv. asistenta sociální péče
•	 nově si příjemci příspěvku na péči (rodič nezaopatřeného dítěte nebo nezao-
patřené dítě) mohou žádat o jeho zvýšení, a to až o 2 000 kč za předpokladu, že jejich 
příjmy a příjmy osob s nimi společně posuzovaných nedosahují částky dvounásobku 
životního minima rodiny
11,7 Příspěvek na péči je určen
pro občany, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné 
osoby v oblasti péče o vlastní osobu a při soběstačnosti
•	 péčí	 o	 vlastní	 osobu	 se	 rozumí: denní úkony spojené např. se zajištěním 
či přijímáním stravy, výkonem fyziologické potřeby, oblékáním a obouváním, tělesnou 
hygienou, péčí o zdraví apod.
•	 soběstačností se rozumí: úkony, které umožňují účastnit se sociálního života
(např. úkony spojené s péčí o domácnost, nakupováním, úklidem, přípravou stravy, 
schopností komunikace, mobility a orientace apod.) 
Příspěvek náleží přímo osobě zdravotně postižené, ne poskytovateli sociálních služeb.

Výše příspěvku na péči
 stupeň závislosti (v kč/měsíc)
Věk i.  ii. iii. iV.
 lehká  střednětěžká těžká úplná

do 18 3 000 6 000 9 000 12 000
nad 18 800 4 000 8 000 12 000



23 24

Nárok na podporu tedy má:
•	 občan	s	bydlištěm	na	území	ČR,	který	v posledních dvou letech před zařazením 
do evidence uchazečů o zaměstnání získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění
•	 potřebnou	dobu	pojištění	 je	možné	získat	 i	prostřednictvím	 tzv.	náhradních 
dob, což je třeba doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, péče 
o dítě do čtyř let, doba výkonu veřejné služby či dlouhodobé dobrovolnické služby
Od 1.1.2012 se mění i podmínky pro vstup do evidence uchazečů o zaměstnání 
na Úřadu práce ČR.
•	 Pokud	úřad	práce	zprostředkuje	člověku	vhodné zaměstnání, ale on jej ukončí
bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, bude moci být evidován
na úřadu práce až po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku tohoto zaměstnání.
•	 Stejně	tak	bude	moci	být	evidován na úřadu práce až po uplynutí 6 měsíců
ode dne vzniku tohoto zaměstnání zaměstnanec, jemuž úřad práce zprostředkuje 
vhodné zaměstnání, ale zaměstnavatel s ním ukončí pracovní poměr z důvodu 
hrubého porušení pracovních povinností.

Veřejná služba
Pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci nepřetržitě déle než 2 měsíce,
se od 1.1.2012 zavádí nabídka veřejné služby v rozsahu až 20 hodin týdně. Jestliže 
uchazeč bez vážného důvodu odmítne nabídku, bude vyřazen z evidence uchazečů 
o zaměstnání. Veřejná služba neznamená jen úklid veřejných prostranství a komunikací,
ale třeba i práci v nemocnicích a jiných veřejných budovách, ve školství, v oblasti 
životního prostředí a ochrany zvířat, v sociální, charitativní, sportovní oblasti apod.

Výše podpory
Od 1.1.2012 se nemění výše podpory v nezaměstnanosti, ani délka podpůrčí doby pro 
její vyplácení. Pro úplnost zde uvádím:

Výše podpory v nezaměstnanosti činí při výpočtu z průměrného měsíčního čistého 
výdělku z posledního ukončeného zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího 
základu v rozhodném období přepočteného na jeden měsíc:
•	 první	dva	měsíce	-	65 %
•	 další	dva	měsíce	-	50 %
•	 po	zbývající	podpůrčí	dobu	-	45 %
Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti:
•	 do	50	let	věku	uchazeče	o	zaměstnání	-	5	měsíců
•	 od	50	do	55	let	-	8	měsíců
•	 více	než	55	let	-	11	měsíců
Uchazeč, jenž ukončí zaměstnání bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem:
•	 podpora se snižuje na 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku 
nebo vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu

odstupné
Podpora nebude poskytována tomu uchazeči o zaměstnání, kterému náleží zákonné
odstupné, odbytné nebo odchodné - podpůrčí doba pro poskytování podpory 
se v těchto případech nekrátí, pouze se posune její počátek o dobu, po kterou uchazeči
o zaměstnání přísluší zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné.

Pokud zaměstnavatel má zákonnou povinnost vyplatit zaměstnanci odstupné, 
ale neučiní tak, vyplatí uchazeči o zaměstnání kompenzaci ve výši 65 procent 
odstupného Úřad práce a poté ji bude vymáhat po zaměstnavateli.

rekvalifikace
Uchazeč o zaměstnání si může nově od 1.1.2012 sám vybrat rekvalifikační kurz 
i rekvalifikační zařízení, které však musí mít akreditovaný vzdělávací program. Podle 
vlastního uvážení si uchazeč zvolí druh pracovní činnosti, v níž má zájem získat kvali-
fikaci za účelem získání zaměstnání. Podmínkou však je, že úřad práce musí posoudit 
uplatnitelnost takto získané kvalifikace na trhu práce a zároveň posoudit, zda rekvalifi-
kace vyhovuje zdravotnímu stavu uchazeče. Stanoven je maximální limit úhrady ceny 
za rekvalifikaci, pokud se překročí, rozdíl ceny hradí sám uchazeč.

e. Podpora osob se zdravotním postižením
V rámci sociální reformy dochází od ledna 2012 k zásadním změnám v oblasti péče 
o osoby zdravotně postižené (OZP). Nejvýznamnější změna se týká jednotlivých 
dávek pro OZP. MPSV přijalo změny ve struktuře dávek pro OZP tak, že z několika 
dílčích dávek pro zdravotně postižené, které byly poskytovány samostatně u několika
orgánů státní správy, resp. samosprávy, vznikly pouze dvě dávky – PřísPĚVek 
na moBilitu a PřísPĚVek na ZVláštní PomůCku. Jejich výplata byla zajištěna 
na jednom místě, a to v rámci Úřadu práce čr.

Došlo také ke sjednocení institutu chráněné pracovní dílny s institutem chráněného
pracovního místa, což od 1.1.2012 povede ke sloučení dvou nástrojů podpory 
zaměstnávání OZP. Od ledna 2012 dochází také ke změnám ve způsobu posuzování
nepříznivého zdravotního stavu, a to při stanovení stupně závislosti pro účely přiznání
příspěvku na péči. Nově budou posudkoví lékaři popisovat jen 10 oblastí 
každodenního života člověka místo 36 úkonů ve 129 dílčích činnostech. 
Zda to pro zdravotně postižené bude znamenat objektivnější a spravedlivější 
posuzování jejich zdravotního stavu ukáže až čas.

Dochází také k navýšení příspěvku na péči u osob mladší 18 let ve ii. stupni závislosti 
z 5 000 Kč na 6 000 kč. Od ledna 2012 se zavádí institut asistent soCiální PÉče, 
kterým může být zdravotně způsobilá osoba starší 18 let a jedná se o osobu jinou než 
blízkou, která pečuje o zdravotně znevýhodněnou osobu v případech, kdy v daném 
místě se například nenachází žádný registrovaný poskytovatel sociálních služeb anebo 
tato osoba nemá žádnou jinou možnost v zajištění individuální péče.
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Nárok na podporu tedy má:
•	 občan	s	bydlištěm	na	území	ČR,	který	v posledních dvou letech před zařazením 
do evidence uchazečů o zaměstnání získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění
•	 potřebnou	dobu	pojištění	 je	možné	získat	 i	prostřednictvím	 tzv.	náhradních 
dob, což je třeba doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, péče 
o dítě do čtyř let, doba výkonu veřejné služby či dlouhodobé dobrovolnické služby
Od 1.1.2012 se mění i podmínky pro vstup do evidence uchazečů o zaměstnání 
na Úřadu práce ČR.
•	 Pokud	úřad	práce	zprostředkuje	člověku	vhodné zaměstnání, ale on jej ukončí
bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, bude moci být evidován
na úřadu práce až po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku tohoto zaměstnání.
•	 Stejně	tak	bude	moci	být	evidován na úřadu práce až po uplynutí 6 měsíců
ode dne vzniku tohoto zaměstnání zaměstnanec, jemuž úřad práce zprostředkuje 
vhodné zaměstnání, ale zaměstnavatel s ním ukončí pracovní poměr z důvodu 
hrubého porušení pracovních povinností.

Veřejná služba
Pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci nepřetržitě déle než 2 měsíce,
se od 1.1.2012 zavádí nabídka veřejné služby v rozsahu až 20 hodin týdně. Jestliže 
uchazeč bez vážného důvodu odmítne nabídku, bude vyřazen z evidence uchazečů 
o zaměstnání. Veřejná služba neznamená jen úklid veřejných prostranství a komunikací,
ale třeba i práci v nemocnicích a jiných veřejných budovách, ve školství, v oblasti 
životního prostředí a ochrany zvířat, v sociální, charitativní, sportovní oblasti apod.

Výše podpory
Od 1.1.2012 se nemění výše podpory v nezaměstnanosti, ani délka podpůrčí doby pro 
její vyplácení. Pro úplnost zde uvádím:

Výše podpory v nezaměstnanosti činí při výpočtu z průměrného měsíčního čistého 
výdělku z posledního ukončeného zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího 
základu v rozhodném období přepočteného na jeden měsíc:
•	 první	dva	měsíce	-	65 %
•	 další	dva	měsíce	-	50 %
•	 po	zbývající	podpůrčí	dobu	-	45 %
Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti:
•	 do	50	let	věku	uchazeče	o	zaměstnání	-	5	měsíců
•	 od	50	do	55	let	-	8	měsíců
•	 více	než	55	let	-	11	měsíců
Uchazeč, jenž ukončí zaměstnání bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem:
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nebo vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu
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Podpora nebude poskytována tomu uchazeči o zaměstnání, kterému náleží zákonné
odstupné, odbytné nebo odchodné - podpůrčí doba pro poskytování podpory 
se v těchto případech nekrátí, pouze se posune její počátek o dobu, po kterou uchazeči
o zaměstnání přísluší zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné.

Pokud zaměstnavatel má zákonnou povinnost vyplatit zaměstnanci odstupné, 
ale neučiní tak, vyplatí uchazeči o zaměstnání kompenzaci ve výši 65 procent 
odstupného Úřad práce a poté ji bude vymáhat po zaměstnavateli.

rekvalifikace
Uchazeč o zaměstnání si může nově od 1.1.2012 sám vybrat rekvalifikační kurz 
i rekvalifikační zařízení, které však musí mít akreditovaný vzdělávací program. Podle 
vlastního uvážení si uchazeč zvolí druh pracovní činnosti, v níž má zájem získat kvali-
fikaci za účelem získání zaměstnání. Podmínkou však je, že úřad práce musí posoudit 
uplatnitelnost takto získané kvalifikace na trhu práce a zároveň posoudit, zda rekvalifi-
kace vyhovuje zdravotnímu stavu uchazeče. Stanoven je maximální limit úhrady ceny 
za rekvalifikaci, pokud se překročí, rozdíl ceny hradí sám uchazeč.

e. Podpora osob se zdravotním postižením
V rámci sociální reformy dochází od ledna 2012 k zásadním změnám v oblasti péče 
o osoby zdravotně postižené (OZP). Nejvýznamnější změna se týká jednotlivých 
dávek pro OZP. MPSV přijalo změny ve struktuře dávek pro OZP tak, že z několika 
dílčích dávek pro zdravotně postižené, které byly poskytovány samostatně u několika
orgánů státní správy, resp. samosprávy, vznikly pouze dvě dávky – PřísPĚVek 
na moBilitu a PřísPĚVek na ZVláštní PomůCku. Jejich výplata byla zajištěna 
na jednom místě, a to v rámci Úřadu práce čr.

Došlo také ke sjednocení institutu chráněné pracovní dílny s institutem chráněného
pracovního místa, což od 1.1.2012 povede ke sloučení dvou nástrojů podpory 
zaměstnávání OZP. Od ledna 2012 dochází také ke změnám ve způsobu posuzování
nepříznivého zdravotního stavu, a to při stanovení stupně závislosti pro účely přiznání
příspěvku na péči. Nově budou posudkoví lékaři popisovat jen 10 oblastí 
každodenního života člověka místo 36 úkonů ve 129 dílčích činnostech. 
Zda to pro zdravotně postižené bude znamenat objektivnější a spravedlivější 
posuzování jejich zdravotního stavu ukáže až čas.

Dochází také k navýšení příspěvku na péči u osob mladší 18 let ve ii. stupni závislosti 
z 5 000 Kč na 6 000 kč. Od ledna 2012 se zavádí institut asistent soCiální PÉče, 
kterým může být zdravotně způsobilá osoba starší 18 let a jedná se o osobu jinou než 
blízkou, která pečuje o zdravotně znevýhodněnou osobu v případech, kdy v daném 
místě se například nenachází žádný registrovaný poskytovatel sociálních služeb anebo 
tato osoba nemá žádnou jinou možnost v zajištění individuální péče.
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Výši příspěvku je možné měnit jednou za 3 měsíce. Výše příspěvku je limitována výší 
peněžité pomoci v mateřství (PPM) – tedy 70 procenty 30násobku denního vyměřova-
cího základu, nejvýše však činí 11 500 Kč za měsíc.

Pokud nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství:
Výši měsíční částky rodičovského příspěvku si může nově zvolit i rodič, jenž si neplatil 
nemocenské pojištění, které se u zaměstnanců povinně odvádí z příjmu (nebyl účasten
nemocenského pojištění), ale jen v případě, že druhý z rodičů splnil podmínku
nároku na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem 
či převzetím dítěte.

Pokud ani jeden z rodičů neplatil pojistné na sociální zabezpečení, a tedy nesplnil 
podmínky pro volbu výše a délky pobírání rodičovského příspěvku, výše příspěvku 
zůstává v pevných částkách – 7 600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a poté 3 800 Kč 
do 4 let věku dítěte podle právní úpravy od 1. ledna 2011.

Pokud rodiči vznikl nárok na rodičovský příspěvek před 1. lednem 2012:
•	 může	se	rozhodnout,	jestli	bude	čerpat	příspěvek	postaru	nebo	podle	nové	úpravy
•	 možnost	 výběru	 délky	 čerpání	 rodičovského	 příspěvku	 je	 zachována	
i při plynulém navázání rodičovské dovolené s dalším potomkem

děti se zdravotním postižením
•	 budou	 zajištěny	 jednotným	 způsobem,	 tj.	 tak,	 aby	 po	 dovršení	 1	 roku	
věku byly zabezpečeny vždy jednou dávkou, a to buď rodičovským příspěvkem, 
nebo příspěvkem na péči

rodičovský příspěvek i na děti ve školce od 1.1.2012
u dětí starších než dva roky se ruší omezení nároku na rodičovský příspěvek dobou 
docházky do předškolních zařízení.

u dětí mladších než dva roky se zavádí jednotné konto 46 hodin měsíčně jako doba, 
po kterou je možné umístit dítě v zařízení pro děti, aniž by rodič ztratil nárok 
na příspěvek.

d. nezaměstnanost
Oblast trhu práce upravuje novela zákona o zaměstnanosti, která od 1.1.2012 přináší
nové možnosti rekvalifikace, mění nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a snižuje 
byrokracii. 

kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti od 1.1.2012
Od ledna 2012 se mění podmínky pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti. 
Změna spočívá v úpravě délky rozhodného období, ve kterém je nutné získat alespoň 
12 měsíců doby důchodového pojištění, ze tří let na dva roky.

1. Příspěvek na péči
Příspěvek na péči je pravidelná opakující se dávka, poskytovaná podle zákona o soci-
álních službách, která je určena na úhradu za potřebnou pomoc, poskytovanou regis-
trovanými poskytovateli sociálních služeb nebo osobami blízkými či jinými. Je vyplá-
cen peněžní formou oprávněné osobě za podmínky, že na požádání tato osoba doloží
správnost čerpání, pokud nebude k placení použita tzv. Karta sociálních systémů.
11,7 Změny od 1.1.2012
•	 dochází ke zvýšení příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku ve II. stupni 
závislosti z 5 000 Kč na 6 000 kč
•	 děti se zdravotním postižením jsou zajištěny jednotným způsobem, tj. tak, 
aby po dovršení 1 roku věku byly zabezpečeny vždy jedním dávkovým transferem, 
a to buď rodičovským příspěvkem, nebo příspěvkem na péči
•	 rodiče	dětí,	které	mají	již	posouzený	nepříznivý	zdravotní	stav	pro	rodičovský
příspěvek, se mohou rozhodnout, zda nejprve vyčerpají celkovou částku příspěvku 
a následně nechají dítě posoudit pro nárok na příspěvek na péči, nebo zda bude 
od ledna 2012 dítěti náležet příspěvek na péči v příslušné výši dle stupně závislosti
•	 posouzené	děti	starší	3	let	přejdou	do	příspěvku	na	péči	automaticky
•	 zavedení	institutu tzv. asistenta sociální péče
•	 nově si příjemci příspěvku na péči (rodič nezaopatřeného dítěte nebo nezao-
patřené dítě) mohou žádat o jeho zvýšení, a to až o 2 000 kč za předpokladu, že jejich 
příjmy a příjmy osob s nimi společně posuzovaných nedosahují částky dvounásobku 
životního minima rodiny
11,7 Příspěvek na péči je určen
pro občany, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné 
osoby v oblasti péče o vlastní osobu a při soběstačnosti
•	 péčí	 o	 vlastní	 osobu	 se	 rozumí: denní úkony spojené např. se zajištěním 
či přijímáním stravy, výkonem fyziologické potřeby, oblékáním a obouváním, tělesnou 
hygienou, péčí o zdraví apod.
•	 soběstačností se rozumí: úkony, které umožňují účastnit se sociálního života
(např. úkony spojené s péčí o domácnost, nakupováním, úklidem, přípravou stravy, 
schopností komunikace, mobility a orientace apod.) 
Příspěvek náleží přímo osobě zdravotně postižené, ne poskytovateli sociálních služeb.

Výše příspěvku na péči
 stupeň závislosti (v kč/měsíc)
Věk i.  ii. iii. iV.
 lehká  střednětěžká těžká úplná

do 18 3 000 6 000 9 000 12 000
nad 18 800 4 000 8 000 12 000
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nárok na peněžitou pomoc v mateřství od 1.1.2012
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má za stanovených podmínek pojištěnka 
(pojištěnec), pokud v den, od něhož je tato dávka přiznávána, trvá nemocensky pojištěné
zaměstnání (popř. účast na nemocenském pojištění osoby samostatně výdělečně 
činné) nebo ochranná lhůta a jestliže v posledních dvou letech před nástupem 
na peněžitou pomoc v mateřství trvala jejich účast na nemocenském pojištění alespoň 
270 kalendářních dnů.
Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který nemocensky pojištěná 
žena určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu.
Podpůrčí doba činí 28 týdnů (pokud porodila zároveň dvě nebo více dětí, činí podpůrčí
doba 37 týdnů).

Od 1. ledna 2012 se zjednodušuje zápočet doby studia pro nárok na peněžitou 
pomoc v mateřství:
•	 do	 doby	 účasti	 na	 nemocenském	 pojištění	 (min.	 270	 kalendářních	 dnů)	
pro získání nároku na peněžitou pomoc v mateřství se od 1.1.2012 započítává doba 
studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považo-
vána za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění,
pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno.
Pro zápočet doby studia tedy již není podmínkou, aby počátek 6. týdne před očekávaným
dnem porodu připadal do 270 dnů ode dne úspěšného ukončení studia a ani to, 
aby k převzetí dítěte do péče došlo v období 270 dnů ode dne úspěšného ukončení studia.

Od 1. ledna 2012 se zavádí podmínka nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství 
alespoň 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů pro pojištěnce, který přebírá péči o dítě 
na základě dohody s matkou dítěte.
•	 mění	se	podmínka	nároku	na	výplatu	peněžité	pomoci	v	mateřství	v	případě	
písemné dohody mezi pojištěncem (otcem, manželem) a matkou dítěte o převzetí péče 
o dítě, kdy nově bude nutné dohodu uzavřít na nejméně 7 po sobě jdoucích kalen-
dářních dnů
•	 dávka	se	tak	nevyplácí,	pokud	doba,	po	kterou	jsou	jinak	splněny	podmínky	
nároku na výplatu, nečiní alespoň 7 kalendářních po sobě jdoucích dnů.
Cílem úpravy je zabránit účelovému přebírání péče o dítě otcem či manželem ženy, 
která dítě porodila, jen na dny pracovního klidu, kdy tak dříve otec dítěte (manžel) 
kromě mzdy pobíral také peněžitou pomoc v mateřství

čerpání rodičovského příspěvku od 1. 1. 2012
Pokud vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství:
Od ledna 2012 můžou rodiče pružně volit délku pobírání rodičovského příspěvku 
a jeho výši podle aktuální sociální situace rodiny. Celkem mohou vyčerpat až 220 000 kč,
nejdéle však do 4 let věku dítěte.

stupně závislosti
A. U osob do 18 let věku
•	 i stupeň – lehká závislost – potřeba každodenní mimořádné péče z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při třech základních životních potřebách
•	 ii. stupeň – středně těžká závislost - potřeba každodenní mimořádné péče 
z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při čtyřech nebo pěti základ-
ních životních potřebách
•	 iii. stupeň – těžká závislost - potřeba každodenní mimořádné péče z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při šesti nebo sedmi základních životních 
potřebách
•	 iV. stupeň – úplná závislost - potřeba každodenní mimořádné péče z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při osmi až desíti základních životních 
potřebách
11,7 B. U osob starších 18 let věku
•	 i. stupeň – lehká závislost - každodenní pomoc nebo dohled z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při třech nebo čtyřech základních 
životních potřebách
•	 ii. stupeň – středně těžká závislost - každodenní pomoc nebo dohled z důvodu
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při pěti nebo šesti základních životních 
potřebách
•	 iii. stupeň – těžká závislost - každodenní pomoc nebo dohled z důvodu dlouho-
době nepříznivého zdravotního stavu při sedmi nebo osmi základních životních potřebách
•	 iV. stupeň – úplná závislost - každodenní pomoci nebo dohled z důvodu dlouho-
době nepříznivého zdravotního stavu při devíti nebo deseti základních životních potřebách
11,7 asistent sociální péče
•	 podle	zákona	o	sociálních	službách	platí,	že	asistentem sociální péče může 
být pouze fyzická osoba, která je starší 18 let věku a je zdravotně způsobilá (zdravotní
způsobilost se posuzuje podle § 29 odst. 1 písm. e) zákona o sociálních sužbách)
•	 jedná	se	o	jinou	než	blízkou	osobu	(např.	soused),	která	není	registrovaným	
poskytovatelem sociálních služeb
•	 asistent	 sociální	 péče	 je	 povinen	 s	 osobou,	 které	 poskytuje	 pomoc,	 uzavřít	
formální písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci. Náležitosti smlouvy: označení smluv-
ních stran, rozsah pomoci, místo a čas poskytování pomoci, výše úhrady za pomoc
•	 úhradu	za	poskytnutou	pomoc	hradí	asistentu	sociální	péče	zdravotně	znevý-
hodněná osoba ze svého příspěvku na péči a zároveň je povinna uvést tuto skutečnost 
také do formuláře – Oznámení o poskytovateli pomoci
•	 v	případě,	že	asistent	pečuje	o	jinou	osobu	než	osobu	blízkou,	je	z	úhrnu	jeho	
příjmů plynoucích z péče o poživatele příspěvku osvobozen od daně z příjmů příjem 
do 12 000 kč (příjmy přesahující tuto částku podléhají dani z příjmů – podle znění 
ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů) 
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•	 Autorizační	funkce	umožní	z	domova	realizovat	činnosti	spojené	s	veřejnou	
správou.  Příjemce bude mít prostřednictvím internetu přehled o čerpaných sociálních 
dávkách.

Pro koho je karta určena?
•	 Kartu	dostanou	 ti,	kteří	čerpají	 sociální	a	zdravotní	dávky	s	 tím,	že	platební	
funkce nebude povinná. 
•	 Povinnost	platit	kartou	sociálních	systémů	bude	vyžadována	u	osob,	které	čerpají	
dávky pomoci v hmotné nouzi, a současně u nich existuje riziko zneužití.
•	 Příjemci	dávek,	kteří	již	v	současnosti	disponují	bankovním	účtem	a	jednotlivé
sociální dávky jsou jim převáděny bezhotovostně, nebudou muset využívat platební 
funkce Karty sociálního systému za podmínky, že nečerpají dávky pomoci v hmotné 
nouzi a zároveň u nich nehrozí riziko zneužití této dávky.

Co bude karta obsahovat?
•	 Karta	 bude	 obsahovat	 běžné	 identifikační	 údaje,	 které	 jsou	 obvyklé	
pro bankovní kartu, tudíž i ochrana bude podléhat stejným parametrům a principům.
•	 Karta	bude	obsahovat	jméno	a	příjmení,	číslo	karty,	rodného	číslo	(bude	uve-
deno na zadní straně), podpis a fotografii. U osob zdravotně postižených bude karta 
obsahovat stupeň mimořádných výhod.

Jak budu s kartou nakupovat?
•	 Karta	sociálních	systémům	bude	plnohodnotnou	platební	kartou	se	všemi	jejími
funkcemi, obchodnici ji budou bez problémů přijímat. 
•	 Kartou	sociálních	systémů	bude	možné	vybírat	hotovost	z	běžných	bankomatů.
Nebudou existovat speciální bankomaty.
•	 V	rámci	standardní	služby	bude	1	výběr	z	bankomatu	zdarma	a	1	převod	zdarma
ke každé dávce. Nákup kartou u obchodníka a možnost podívat se na zůstatek na účtu 
bude také zdarma.
•	 Se	 spuštěním	 systému	 MPSV	 počítá	 během	 roku	 2012.	 Náběh	 jednotlivých
příjemců sociálních dávek do systému bude postupný.
moje rada: Pokud vyloženě netoužíte po tom, platit za pomoci Karty sociálních systémů,
odmítněte při jednání na úřadě její platební funkci a dávky si nechávejte dále posílat
tak, jak jste zvyklí, tedy bezhotovostně na účet či složenkou domů. Kartu pečlivě 
hlídejte a při ztrátě věc nahlaste nejen Úřadu práce, ale i Policii ČR.

C. rodičovský příspěvek
Čerpání rodičovského příspěvku upravuje novela zákona o státní sociální podpoře. 
Od ledna 2012 mají rodiče větší volnost při čerpání a mohou rozhodovat pružněji než 
dříve o jeho délce a výši. Rodičovský příspěvek rodiče získají i tehdy, když dítě starší
než dva roky umístí do školky. Cílem MPSV je, aby se mohli rodiče snadněji vracet 
na trh práce.

•	 pokud	asistent	sociální	péče	odvádí	řádnou	péči,	není	omezen	v	počtu	osob,	
o které může pečovat
•	 výkon	asistenta	sociální	péče	není	podmíněný	žádnou	registrací	poskytovatele
sociální služby, ani k této činnosti nemusí mít živnostenský list, pouze odvání daň 
z příjmu v případě, že jeho měsíční příjem je vyšší než 12 000 Kč

Způsob posuzování od 1.1.2012
•	 posudkoví	 lékaři	 budou popisovat jen 10 ucelených a věcně souvisejících 
oblastí každodenního života člověka, jak dokáže zvládnout základní životní potřeby, 
a to místo dnešních 36 úkonů ve 129 činnostech 
•	 zdravotní	stav	se	posuzuje	v	těchto	10	základních	životních	potřeb:	
o mobilita (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, 
kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat 
se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň
200m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra 
směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových)
o orientace (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, 
kdy osoba je schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní
kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí
a situacích a přiměřeně v nich reagovat)
o komunikace (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje
stav, kdy osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitel-
nou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým 
symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky)
o stravování (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje 
stav, kdy osoba je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj 
nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim)
o oblékání a obouvání (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu 
se považuje stav, kdy osoba je  schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřené 
okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se,  manipulovat s oblečením 
v souvislosti s denním režimem)
o tělesná hygiena (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje
stav, kdy osoba je schopna použít  hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé
části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět  ústní hygienu, holit se)
o výkon fyziologické potřeby (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu
se považuje stav, kdy osoba je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu,
používat hygienické pomůcky)
o péče o zdraví (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje
stav, kdy osoba je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená 
léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky)
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sociální reforma a změny od 1. ledna 2012
Jak všichni víte, od 1.1.2012 dochází k zásadním změnám v sociální oblasti. Přinášíme
Vám zde přehledně všechny novinky, které se dotknou každého z nás. V případě
jakýchkoliv dotazů volejte tel. č. 605 258 522 nebo pište na e-mail simunekm@
seznam.cz či na adresu Mgr. Michal Šimůnek, Rybova 1902/18, 500 09 Hradec Králové.

Základní filosofií tzv. sociální reformy je restrikce. Je smutné, že hlavním zdrojem 
úspor finančních prostředků v sociální oblasti mají být osoby se zdravotním posti-
žením. Bohužel jde o přímou návaznost na dosavadní přístup státu k těmto lidem.

a. Jednotné výplatní místo 
Od 1. ledna 2012 se sjednocuje proces výplaty sociálních dávek. Rozhodování a admi-
nistrace těchto dávek bude od tohoto data prováděna jediným orgánem, kterým 
je Úřad práce ČR. Sjednocením dávkových agend má dle Ministerstva práce a sociálních 
věcí (dále jen MPSV) dojít ke zvýšení komfortu klientů z hlediska územní dostupnosti.

Na kterémkoli ze 423 kontaktních pracovišť úřadů práce a 26 detašovaných, resp. výjezdních
pracovišť ÚP, lze po 1.1.2012 vyřídit veškeré služby – jak v oblasti nezaměstnanosti,
státní sociální podpory, hmotné nouze i dávky pro osoby se zdravotním postižením. 

Vaše nejbližší Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR najdete na http://portal.mpsv.cz/upcr.

B. karta sociálních systémů
Kartu sociálních systémů je dle MPSV třeba chápat jako nástroj, kterým dochází k rozší-
ření nabídky dosud poskytovaných služeb a zvýšení uživatelského komfortu. Podobný
systém zavedla a využívá již řada evropských zemí, například Itálie, Velká Británie, 
Finsko a další. Platební funkce Karty bude povinná pouze pro ty, u nichž je riziko zne-
užívání dávek hmotné nouze. Pro ostatní příjemce podpory od státu bude Karta plnit 
funkce identifikační a autorizační, funkce platební pro tyto příjemce je dobrovolná. 

Kartu sociálních systémů bude vydávat Úřad práce ČR. Karta bude vyráběna v souladu
s mezinárodně uznávanými předpisy, které se vztahují na bankovní karty. 
Bude obsahovat běžné ochranné prvky.

Jakou funkci bude karta plnit?
•	 Karta	 sociálních	 systémů	 bude	 mít	 tři	 funkce:	 identifikační,	 autorizační	
a dobrovolnou platební.
•	 Sloužit	bude	zejména	k	identifikaci	na	úřadě.	U	osob	se	zdravotním	postižením
bude plnit funkci průkazky TP, ZTP a ZTP/P se všemi jejími výhodami. V tomto případě
dochází pouze k nahrazení papírové průkazky za plastikovou.

Sociální reforma…. o osobní aktivity (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje
stav, kdy osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodr-
žet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, 
zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti)
o péče o domácnost (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu 
se považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat s penězi v rámci osobních příjmů 
a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, 
ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si  teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí 
práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek)
•	 nový způsob posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu má 
dle MPSV zajistit objektivnější a spravedlivější posuzování zdravotního stavu osoby 
a zároveň vyloučit duplicitní posuzování, dále sníží administrativní zátěž posuzovaných
osob a v neposlední řadě také zajistit kontinuitu posuzování stupně závislosti 
i kontinuitu dávkového řešení
•	 přesný postup v novém systému posuzování stanoví prováděcí vyhláška, 
o které se dosud jedná a do vydání Bulletinu nebyla publikována ve Sbírce zákonů

2. dávky pro osoby zdravotně postižené od 1.1.2012
Účinnost dosud přiznaných dávek do 31.12.2011
•	 u	přiznaných	dávek	např.	v	souvislosti	s	příspěvkem	na	zakoupení	motorového
vozidla nebo příspěvkem na úpravu bytu, které byly uzavřeny dle platných právních 
předpisů do 31.12.2011, zůstávají v platnosti i po 1.1.2012
•	 příspěvek	 na	 úhradu	 za	 užívání	 bezbariérového	 bytu	 a	 garáže	 a	 příspěvek	
úplně nebo prakticky nevidomým občanům náleží naposledy za prosinec 2011
•	 pověřené	 obecní	 úřady	 a	 orgány	 Ministerstva	 obrany,	 které	 jsou	 příslušné	
k rozhodování o dávkách důchodového pojištění vojáků z povolání, zašlou příjemcům 
těchto dávek do 31. prosince 2011 písemné sdělení o zániku nároku na tyto dávky

Příspěvek na mobilitu
•	 jedná se o opakovanou a nárokovou dávku, která je poskytována osobám 
starším jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti
mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravují nebo jsou 
dopravovány, a nejsou jim poskytovány sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v domově pro OZP, v domově 
pro seniory nebo domově se zvláštním určením nebo zdravotnickém zařízení ústavní péče
•	 výše příspěvku na mobilitu činí v kalendářním měsíci 400 kč (tj. max. 4 800 Kč za rok)
•	 dávce	rozhoduje	Úřad práce ČR (krajské pobočky, pobočka pro hlavní město 
Prahu) v rámci zavedení nového systému jednotného výplatního místa
•	 nová	 dávka sloučila tyto dřívější dávky: příspěvek na individuální dopravu 
a příspěvku na provoz motorového vozidla
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Protetika Plzeň
Vážení přátelé, chtěla bych se s Vámi podělit o zkušenosti s protetickou pomůckou
– peroneální  ortézou Walk On. Protože mám při chůzi problémy, přepadává
mi špička a zakopávám, konzultovala jsem tuto záležitost s panem Vladislavem 
Markem od firmy Otto Bock na semináři C-M-T v roce 2010 v Jánských Lázních. 
Ten mě zkontaktoval s firmou Protetika Plzeň. V minulých číslech Bulletinu nám byla 
několikrát představena Technická ortopedie v Ostravě a mnozí z nás měli možnost 
poznat a využít odbornou péči a pomoc MUDr. Petra Krawczyka. Bohužel je pro 
mnohé z nás Ostrava dosti vzdálená. Protože bydlím na druhém konci republiky, 
rozhodla jsem se využít služeb Protetiky, s.r.o. v Plzni, která vyrábí protézy, ortézy, měk-
ké bandáže, korzety horních a dolních končetin a trupu, ortopedickou a diabetickou
obuv, ortopedické vložky, sportovní a léčebné zdravotnické prostředky a invalidní 
vozíky. Setkala jsem se zde s ochotou a příjemným jednáním jak ze strany primáře
MUDr. Jiřího Hrabáka, který mi po vyšetření napsal poukaz na zdravotní pomůcku 
a již jsem nemusela absolvovat návštěvy jiných lékařů, tak i ostatních zaměstnanců
firmy. Pan Tomáš Tykal, technik firmy Protetika Plzeň, mi ortézu ochotně upravil 
podle mých potřeb. Z jeho jednání je vidět snaha pomoci postiženým a profesionální
přístup ke každému z pacientů. Chtěla bych proto všem poděkovat za jejich 
ochotu a vstřícnost. Osobně jsem s peroneální ortézou Walk On, která mi usnadňuje 
chůzi, spokojená a mohu ji každému, který má podobné zdravotní problémy, doporučit.
                                                                                                                                               
                                                                                        Bohuslava Sokolová  

Napsali jste námPříspěvek na zvláštní pomůcku
•	 jedná	se	o	jednorázovou a nárokovou dávku, která je určena osobám s těžkou 
vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým 
postižením nebo těžkým mentálním postižením
•	 součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních 
měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 kč (z vyplacených částek se při součtu 
odečítají ty částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto)
•	 tato	dávka je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek, které umožňují sebeo-
bsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím apod., dále k zakoupení 
a úpravě motorového vozidla a úpravě bytu
•	 dávce	rozhoduje Úřad práce čr (krajské pobočky, pobočka pro hlavní město 
Prahu) v rámci zavedení nového systému jednotného výplatního místa
•	 nová	 dávka	 sloučila tyto dřívější dávky: jednorázový příspěvek na opatření 
zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení motorového 
vozidla a příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla
•	 příspěvek	na	zvláštní	pomůcku	se	poskytuje	v	těchto	případech:	

A. Příspěvek na zvláštní pomůcku: 
•	 pokud	cena	pořízení	zvláštní	pomůcky	je	nižší	než	24	000	Kč	a	příjem	osoby	
(nebo osob s ní společně posuzovaných) je nižší než osminásobek životního minima, 
stanoví se výše příspěvku tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo 
již zaplacené ceny pomůcky, nejméně však 1 000 kč
•	 pokud	 cena	 pořízení	 zvláštní	 pomůcky	 je	 vyšší	 než	 24	 000	 Kč,	 spoluúčast	
osoby či osob společně posuzovaných činí také 10 % z této ceny
•	 pokud	osoba	nemá	dostatek	finančních	prostředků	na	zaplacení	spoluúčasti,
krajská pobočka ÚP s přihlédnutím na celkové sociální a majetkové poměry osoby 
či společně posuzovaných osob, může určit nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč
•	 maximální výše příspěvku je 350 000 kč

B. Příspěvek na pořízení motorového vozidla: 
•	 výše	příspěvku	 se	 stanoví	 s	 přihlédnutím	k	 četnosti	 užívání	 a	 také	 k	 příjmu	
osoby či osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním 
minimu a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům
•	 maximální výše příspěvku na pořízení motorového vozidla činí 200 000 kč, 
opakovaně lze příspěvek přiznat po uplynutí 10 let

Průkazy tP, ZtP a ZtP/P
•	 pokud	jde	o	mimořádné	výhody,	které	plynou	osobám	se	zdravotním	postižením
z držení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, zůstávají i po 1.1.2012 v platnosti, nejdéle však 
do 31. prosince 2015
•	 příslušný	obecní	úřad	obce	s	rozšířenou	působností	zašle	osobám,	kterým	byly	
přiznány mimořádné výhody, do 31. prosince 2011 písemné sdělení, které bude obsa-
hovat informace o další platnosti průkazu mimořádných výhod a o postupu při jejich 
postupném nahrazení

Foto: MUDr. Hrabák, pí.Sokolová
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•	 v	průběhu	přechodného	období	budou	papírové	průkazy nahrazeny elektro-
nickou kartou sociálních systémů (viz výše)

3. Zaměstnávání oZP od 1.1.2012
Příspěvek na podporu zaměstnávání oZP
•	 příspěvek	bude	poskytován	pouze	na	ty	zaměstnance,	kteří	pracují	na	pracovních
místech vymezených nebo zřízených na základě dohody s Úřadem práce ČR jako 
chráněná pracovní místa. Jeho výše činí měsíčně 75 % skutečně vynaložených mzdo-
vých nákladů na tyto zaměstnance, nejvýše však 8 000 Kč. V praxi má bohužel již nyní 
toto nové ustanovení o povinném procentu, hrazeném zaměstnavatelem, negativní 
dopady.  Zaměstnavatelé nyní zjišťují, že od 1.1.2012 jim již stát nebude „platit“ celého
zaměstnance, tak jako tomu bylo doposud (pokud mzda včetně odvodů nepřesáhla
8000,- Kč). Budou muset sáhnout do vlastní kapsy, a to se bohužel spoustě z nich 
nezamlouvá a snaží se s postiženými osobami uzavřít výpovědi z pracovního 
poměru dohodou. V těchto případech doporučujeme dohody nepodepisovat a raději 
se v konkrétních případech obracet např. na úřady práce.
•	 zavádí	 se	 finanční	 spoluúčast	 zaměstnavatele	 na	 vynaložených	 mzdových	
nákladech při zaměstnávání více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, 
a to z důvodu zamezení zneužívání příspěvku na podporu zaměstnání OZP
•	 po	 12	 měsících	 provozování	 chráněných	 pracovních	 míst	 je	 možné	 tento	
příspěvek navýšit o částku odpovídající dalším vynaloženým nákladům, spojeným 
se zaměstnáváním OZP, maximální výše navýšení může činit 2 000 Kč měsíčně 
(tj. 24 000 Kč za rok) na jednoho zaměstnance OZP
•	 podmínka	12	měsíců	je	splněna	i	v	případě,	pokud	v	posledních	dvou	kalendářních	
čtvrtletích roku 2011 a v prvních dvou kalendářních čtvrtletích roku 2012 zaměstnavatel 
zaměstnával v daném období více než 50 % OZP, doba 12 měsíců je tedy splněna i zpětně

Změny v zaměstnávání oZP od 1.1.2012
•	 dochází ke sjednocení institutu chráněné pracovní dílny s institutem chráněného
pracovního místa, což má vést ke zjednodušení dosavadní právní úpravy a také 
ke snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů
•	 maximální částka příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů 
chráněného
 pracovního místa se od 1.1.2012 stanovuje na 48 000 kč ročně
•	 nadále je zachováno tzv. náhradní plnění (tj. možnost plnit povinný podíl 
zaměstnávaných OZP formou odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů 
zaměstnávajících více než 50 % OZP) 
•	 pro zamezení tzv. přefakturace se stanovil limit, do kterého budou moci tito 
zaměstnavatelé své výrobky nebo služby pro účely plnění povinného podílu poskytovat,
objem těchto výrobků nebo služeb se omezuje částkou 36násobku průměrné mzdy 
(cca 840 tisíc Kč) za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením
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onemocněním 2,5 miliónu lidí. Je to progresivní porucha, která způsobuje pomalou
degeneraci periferních nervových buněk, vedoucí ke ztrátě normální funkčnosti
horních končetin, rukou, dolních končetin a nohou. Také může vést ke ztrátě 
citlivosti a strukturálním změnám. CMT onemocnění postihuje osoby každého 
věku, pohlaví a rasy. Onemocnění je dosud často přehlíženo, a nebývá obvykle
diagnostikováno. „Po úspěchu loňského Týdne CMT chceme věnovat celý 
měsíc aktivitám, které zvýší povědomí o tomto vážném onemocnění“, uvedl 
David Hall, výkonný ředitel CMT společnosti, která sponzoruje mezinárodní 
Měsíc CMT. „Úsilí, které věnuje CMT pracovní skupina s příslibem spolupráce 
CMT komunity, pomůže dostat toto onemocnění do popředí diagnostikovaných 
onemocnění ve Spojených státech“. CMT společnost byla založena v roce 1983 
jako národní nezisková organizace. Společnost poskytuje hodnověrné informace 
a podporuje služby a výzkum pro osoby s CMT onemocněním, včetně profesionálů,
kteří s nimi pracují.  Vědecké a technologické postupy umožnily CMT společnosti
uskutečnit urychlení výzkumu CMT onemocnění (STAR), jejichž plány vedou 
k léčbě CMT onemocnění v období do tří až pěti let. Organizátoři Měsíce CMT 
plánují několik akcí. 10. září jsou v plánu národní aktivity, 24. září mezinárodní 
aktivity s cílem spojit se a podpořit povědomí o CMT onemocnění. Pracovníci
v celé zemi rozeslali dopisy zákonodárcům a desítkám místních benefičních 
organizací s informacemi o CMT onemocnění. Navíc, dvě mimořádné osobnosti 
byly ohodnoceny za snahu napomoci, aby se vize Svět bez CMT stala realitou.

Zkrácený překlad z www.cmtausa.org
přeložila Bc. Kateřina Pomklová

…národní databáze genotypů
Společnost C-M-T byla oslovena v rámci „Projektu Národní databáze genotypů“ 
s prosbou o pomoc při zjišťování názorů svých členů na případný vznik Národní
databáze genotypů. Tato zdravotnická databáze by obsahovala data o genotypu
lidí se zdravotním postižením (resp. onemocněním), které má genetický základ. 
Genotyp je – zjednodušeně -  soubor genetických informací, čili soubor všech 
genů jedince. V jednoduchém dotazníku (či spíše krátké anketě) by respondenti
vyjádřili svůj názor na  vznik databáze a případnou ochotu se do ní zapojit. 
Vyplněním dotazníku můžeme přispět k řešení projektu NS9804 Interní grantové
agentury Ministerstva zdravotnictví ČR, který možnost vzniku národní databáze 
genotypů ověřuje. Dále také analyzuje možné přínosy a upozorňuje 
i na případné problémy s tím spojené. Projekt je veden prof. MUDr. Radimem 
Brdičkou, DrSc. Věříme, že názor těch, jichž se databáze bezprostředně dotýkají,
nesmí být v žádném případě opominuty. Proto Vás prosíme o pár minut 
Vašeho času k vyplnění dotazníku na internetových stránkách 
http://tinyurl.com/dgdotaznik. Anketa je anonymní. Odborný článek s dalšími 
informacemi o databázi najdete zde: www.prolekare.cz/casopis-lekaru-ceskych-
archiv-cisel?id=3548          

    Výbor Společnosti C-M-T

ZáVĚr

Tolik přehled těch základních změn. Na závěr chci uvést, že nesdílím názor MPSV, 
že schválené změny povedou ke zlepšení života zdravotně postižených lidí. 
Jako hlavní rizika schválené reformy vidím:

•	 Nový	systém	posuzování	míry	závislosti	na	pomoci	druhé	osoby	se	od	1.1.2012	
použije i pro průkazky TP, ZTP a ZTP/P. Jinak řečeno, typ průkazu bude odvozen 
od míry závislosti. Prvnímu stupni by při 3 - 4 základních životních potřebách
 odpovídal průkaz TP. Druhému stupni při nezvládnutí 5 - 6 životních potřeb 
by odpovídal průkaz ZTP a třetímu nebo čtvrtému stupni průkaz ZTP/P. Je pravdou, 
že mezi posuzované základní životní potřeby patří i mobilita a orientace člověka 
a že se při jejich nezvládnutí navrhuje přiznat průkaz ZTP/P, ale dle nejen mého 
názoru reálně hrozí, že větší část držitelů průkazu ZTP by o něj mohla díky novým 
pravidlům přijít.
•	 Do	tří	let	může	vzniknout	vážný	problém	s	osobami	zdravotně	znevýhodněnými,
neboť bylo schváleno zrušení této legislativní kategorie. Schválené znění zákona
již po 1.1. 2012 neumožňuje nově někoho posoudit jako osobu zdravotně znevý-
hodněnou a současně zkracuje dobu platnosti statutu osoby zdravotně znevýhodněné 
o dva roky, to znamená nejdéle do 31.12.2014. 
•	 Výrazný	dopad	pro	držitele	průkazů	ZTP/P	má	přijetí	poslaneckého	návrhu,	
který stanovil výši příspěvku na mobilitu na 400 Kč měsíčně pro všechny, tj. 4800 Kč 
ročně. To je o 3 120 Kč méně oproti současné výši a o 2 400 Kč méně oproti verzi, 
navrhované vládou. Vzhledem k tomu, že byla přijata úprava jednotného příspěvku 
ve výši 400 Kč, budou na tom lépe dosavadní držitelé průkazu ZTP, a to zejména ti, 
kteří průkaz mají pro sluchové postižení a kteří dosud příspěvek nepobírali. 
•	 Příspěvek	na	zvláštní	pomůcku,	poskytovaný	na	nákup	motorového	vozidla,	
bude náležet až do výše 200 000,- kč (původně 100 000,- Kč) a to jednou za 10 let 
(původně za 5 let). Poslanci tuto změnu obhajují tím, že zdravotně postižená oso-
ba bude mít možnost pořídit si kvalitnější vozidlo, které déle vydrží. Velmi negativní 
změnou je vypuštění formulky „bez vlastního zavinění“ v případech, kdy se má vracet 
poměrná část příspěvku na pořízení pomůcky – motorového vozidla. Vypuštění těchto
tří slov v praxi znamená, že pokud osobě s přiznaným příspěvkem nabourá někdo 
vozidlo, je povinna vrátit poměrnou část příspěvku, i když nehodu nezavinila. Příspěvek
na zvláštní pomůcku se nebude poskytovat na pořízení stropního zvedacího sys-
tému, schodišťové plošiny a schodolezu. Tyto pomůcky však bude možné vypůjčit 
si od příslušného úřadu práce na základě smlouvy o výpůjčce dle občanského zákoníku. 

Další možné problémy ukáže až praxe. Snad jich nebude mnoho!!!

                                                                                      Mgr. Michal Šimůnek
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jeho mnohem vážnějšího postižení, než u jeho zbylých příbuzných. Nejdůleži-
tějším a též nejčastěji a nejvíce prezentovaným tématem byly nové technologie 
na vyšetření celého genomu nebo celého tzv. exomu, tj. té asi „důležitější“ části
genetické výbavy člověka i jiných živočichů. Jde o výrazný pokrok v možnostech
vyšetření DNA, kdy v posledních cca 2 letech je možné a i celkem levně
dostupné (cca 2000 USD) vyšetření - přečtení všech lidských genů u vyšet-
řované osoby současně. To bylo ještě před cca 5 lety zcela nemyslitelné,
natož za takovou cenu. Problémem tedy už není přečtení všech nebo drtivé
většiny genů u jednotlivce současně, ale spíše interpretace získaných výsledků.
Ve své genetické výbavě si nosíme mnohem více změn (mutací, variant), 
než se ještě nedávno myslelo. Vyšetřením - přečtením všech genů současně - získáme
nález tisíců mutací a variant, a problémem pak je, zjistit a určit, která jedna 
z nich je právě příčinou nemoci (např. CMT) u daného jedince. Proto byly 
vytvořeny databanky informací o již známých a nemoc určitě způsobujících 
mutacích a také databanky variant a mutací, které jsou běžné a nezpůsobují 
genetickou chorobu. Vyhodnocování získaných dat není možné bez složitých 
a drahých programů a vyžaduje výkonné počítače, zkušené bioinformatiky 
a především co nejširší mezinárodní spolupráci. Problematice neurogenetických 
chorob a dědičných neuropatií byl na kongresu věnován jeden blok, kde na pozvání
přednášel mj. i profesor Vincent Timmerman z University v Antverpách, 
který se před lety zúčastnil obou seminářů CMT v Poslanecké sněmovně 
a v Senátu Parlamentu ČR. Jeho přednáška byla zaměřena na mechanismy a biologii
u motorických neuropatií (HMN).Podobné akce jsou vždy příležitostí navázat
nové kontakty a získat novou inspiraci pro další práci na odhalování příčin CMT, 
ale i pro diagnostiku. V příštím roce se kongres ASHG koná od 6. do 10.11. 
v San Francisku, kam se už asi nevypravíme, ale doufáme, že budeme mít možnost, 
prostředky a čas se kongresu ASHG někdy v dalších letech zase aktivně zúčastnit. 
 

                                                            prof. MUDr. Pavel Seeman Ph.D. 

…Září 2011 bylo „měsícem Cmt“
Měsíc CMT by měl upoutat pozornost na málo známou, ale velmi rozšířenou nemoc. 
Pitsburgh, Pa., 1. srpna 2011 – Charcot-Marie-Tooth společnost (CMTA) naplánovala
měsíc září 2011 jako měsíc, věnovaný nejčastějšímu neuropatickému onemocnění
na světě. Společně se skupinou pacientů, rodinných příslušníků, lékařů,
sester a dalšího zdravotnického personálu, americká CMT společnost pořádá 
akci na zvýšení povědomí a rozšíření znalostí o CMT chorobě, a to na národní 
i mezinárodní úrovni. Elizabeth Ouellettová z Kalifornie, hlavní organizátorka 
prvního výročí Měsíce CMT, je zároveň matka mladého CMT pacienta.  Doufám, 
že tato osvěta zmírní chybnou diagnostiku a zvýší finance na podporu relativní 
léčby onemocnění CMT. „Měsíc CMT je především o nastartování osvěty v infor-
movanosti o nemoci, a to nejen pro lidi, žijící s CMT diagnózou, ale i pro desítky
tisíc lidí, kteří poskytují pomoc a podporu CMT společnosti“.  Odhadem trpí CMT 

…Odpovědi k  Vaším dotazům k tzv. sociální reformě
dotaz:
Dobrý den,
kde a jak mám prosím Vás požádat o příspěvek na mobilitu, který od 1.1.2012 nahradí 
současný příspěvek na mobilitu a příspěvek na individuální dopravu.

odpověď:
Dobrý den,
o příspěvek na mobilitu lze od 1.1.2012 požádat na Úřadu práce (ÚP) v místě bydliště
a to prostřednictvím formuláře, který na ÚP obdržíte. Podmínky dané zákonem zní:
Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která není schopna zvládat 
základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním
měsíci dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby
podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, 
v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém 
zařízení ústavní péče.
Podmínky nároku na příspěvek na mobilitu, s výjimkou podmínky opakovaného 
dopravování, musí být splněny po celý kalendářní měsíc.
Dodávám, že příspěvek je vyplácen měsíčně a to ve výši 400,-Kč. upozorňuji
na skutečnost, že příspěvek se vyplácí od data žádosti, je důležité podat žádost JiŽ 
v lednu 2012 (!!!!!!!!!!!!), aby Vám příspěvek začal být vyplácen již od ledna. 
Pokud podáte žádost např. až v březnu, nebude Vám zpětně vyplacena částka 400,-Kč 
za měsíc leden a za měsíc únor.

dotaz:
Dobrý den,
v listopadu 2012 nám končí pětiletá lhůta, která plyne od poskytnutí příspěvku 
na zakoupení motorového vozidla. Za jakých podmínek budeme moci v listopadu 
2012 požádat o nový příspěvek?

odpověď:
Dobrý den,
bohužel Vás musím zklamat, ale zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám 
se zdravotním postižením, který bude platit od 1.1.2012, prodlužuje lhůtu, po které 
lze opětovně žádat o příspěvek na zakoupení motorového vozidla, z 5 na 10 let (nově 
v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku). Toto ustanovení se bohužel týká i osob, 
kterým nyní běží lhůta 5 let a tato lhůta by měla skončit až po 1.1.2012, což je 
i Váš případ. Nárok na poskytnutí dalšího příspěvku na zakoupení motorového 
vozidla budete mít až v listopadu 2017.
 Výše uvedené se týká všech, kteří si žádali již dříve a rozhodnutí o přiznání příspěvku 
nabylo právní moci po 1.1.2007. Ti žadatelé, u nichž rozhodnutí o přiznání příspěvku 
nabylo právní moci do 31.12.2006, mohou o nový příspěvek žádat hned po 1. lednu 
2012 bez ohledu na desetiletou lhůtu.

            Mgr. Michal Šimůnek
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…12. mezinárodní kongres lidské genetiky (ishG) 

Dění kolem C-M-T…

12. Mezinárodní (celosvětový) kongres
lidské genetiky (ISHG), který se koná 
vždy jednou za 5 let, se v letoš-
ním roce uskutečnil společně s 61. 
výročním kongresem americké 
společnosti lidské genetiky (ASHG) 
za začátku října (11. - 15.10.2011) 
v Montrealu v provincii Quebec 
v Kanadě. Na kongres, největší 
a nejvýznamnější v oboru genetiky, 
se registrovalo rekordních 7502 
účastníků z celého světa, z nichž 
bylo 6336 odborníků v oblasti 
genetiky.
Zbytek byli zástupci firem, které 
se na kongresu prezentovali výstavou.
Kongresu se zúčastnili úplné špičky 
a největší kapacity oboru. 
Zorganizovat akci pro tak velký počet 
účastníků je pro moje chápání 

Důležité…

…Začala výměna parkovacích průkazů za dosavadní označení o1
Ve Sbírce zákonů vyšla 4.10.2011 vyhláška ministerstva dopravy č. 290/2011 
Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou 
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška
stanoví podobu parkovacího průkazu, označující vozidlo, přepravující osobu 
těžce zdravotně postiženou (číslo O7). To znamená, že je již možné požado-
vat výměnu dosavadních označení O1 za tento průkaz. Tento parkovací průkaz 
má mezinárodní platnost, takže bude moci být používán i v zahraničí. Výměnu  
dosavadního označení O1 za parkovací průkaz provádí bezplatně odbory sociální 
péče obcí s rozšířenou působností. Označení O1 pozbývá platnosti 31.12.2012, 
to znamená, že je nezbytné, aby se každý držitel tohoto označení dostavil v této 
lhůtě k jeho výměně za parkovací průkaz. Na parkovací průkaz se vztahují všech-
ny úlevy z pravidel silničního provozu, která se dosud vztahují k označení O1.

Pozn.: na našem webu www.c-m-t.cz najdete publikaci o možnostech použití 
parkovací karty v zemích evropské unie.

                                                                          Mgr. Michal Šimůnek, internet

…Všechny důchody se od 1. ledna 2012 zvýší
Od lednové splátky roku 2012 se zvýší všechny důchody z českého důchodového
systému - řádné i předčasné důchody starobní, důchody pro invaliditu prvního,
druhého i třetího stupně, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. V září o tom 
rozhodla vláda nařízením č. 286/2011 Sb.
Základní výměra důchodu, která je společná pro všechny druhy důchodů, se zvýší
z 2 230 kč měsíčně na 2 270 kč (o 40 kč). Procentní výměra důchodu, která
je individuální a zjednodušeně řečeno závisí na výši příjmů a dobách důchodového
pojištění, vzroste o 1,6 procenta. Navýšení procentní výměry se týká všech 
důchodů přiznaných před 1. lednem.
důchody se zvyšují automaticky, o úpravu se tedy nežádá. Všichni poživatelé 
důchodů obdrží oznámení o zvýšení důchodových dávek. Osoby, kterým 
důchod vyplácí v hotovosti státní podnik Česká pošta, dostanou oznámení současně 
s výplatou zvýšených důchodů za leden 2012. Pokud je zasílán důchod na účet 
klienta v bance, dostane oznámení poštou jako běžnou listovní zásilku na adresu,
kterou má ČSSZ v evidenci. Zvýšený důchod mu bude připsán na účet v lednu 2012.

Mgr. Michal Šimůnek

už samo o sobě učiněným zázrakem.
Program kongresu, všechny přednášky i plakátová sdělení bylo a stále je možné 
shlédnout na webu www.ichg2011.org. Na sjezdech ASHG jsou tradičně prezen-
továny všechny hlavní objevy oboru genetiky. Většina příspěvků je prezentována 
formou plakátového sdělení, která si mohou zájemci přečíst a prohlédnout a jen 
zcela nejzajímavější a nejdůležitější z nich jsou  komisemi vybrány k prezentaci 
formou přednášky; letos to bylo 324 přednášek v obvykle 10 paralelních sekcích. 
Na kongresu bylo prezentováno celkem přes 3 400 plakátových sdělení. 
Z České republiky, ale i ze Slovenska, se kongresu zúčastnilo několik lékařů, 
většinou s plakátovými sděleními. 
Pokud mi něco neuniklo, tak asi nikdo z našich účastníků nebyl vybrán 
k prezentaci přednáškou. Z naší pracovní skupiny DNA laboratoře Kliniky 
dětské neurologie UK 2. LF a FNM se kongresu zúčastnili MUDr. Petra 
Laššuthová Ph.D. s příspěvkem o pozorování variability příznaků a tíže postižení
chorobou CMT4C u dvou bratrů – jednovaječných dvojčat, dále MUDr. Dana
Brožková Ph.D. s příspěvkem o nově objevené příčině genetické
hluchoty u pacientů romského původu  a pak moje osoba s příspěvkem 
o pozorování v rodině s chorobou CMT typ 1D, kde souběh více mutací 
v různých genech, spojených s CMT u jednoho člena, je pravděpodobně příčinou 
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Ve dnech 21 - 23. října 2011 uspořádalo naše občanské sdružení víkendově
setkání, které se konalo na Rajské boudě v Malenovicích. Na oplátku 
za výborně zorganizované srpnové víkendové setkání v Jeseníkách jsme 
pozvali i členy Společnosti C-M-T. Do konce loňského roku byla naše školení 
plně hrazena z peněz sdružení. Z finančních důvodů jsme tentokrát poprvé
zvolili formu úhrady za ubytování a stravu samotnými účastníky. Ostatní 
náklady, včetně organizace společenského večera, šly na účet našeho sdružení. 
Po počátečních obavách o zájem o tuto akce jsme v závěru řešili kapacitní 
možnosti ubytovacího zařízení a byli jsme velice mile překvapeni obrovským 
zájmem o víkendové setkání. Celkem se akce zúčastnilo 43 zdravotně posti-
žených osob s doprovody. Pro zájemce byly připraveny tři bloky přednášek 
a ke všem proběhla živá diskuse. Z důvodu velkého množství dotazů 
a v neposlední řadě také přání o zaslání písemných podkladů, dohodli 
jsme se s lektory na další spolupráci. Naše velké poděkování patří celému 
kolektivu hotelu Rajská bouda pod vedením pana Miroslava Rajského, 
který udělal vše pro spokojenost účastníků, i nad rámec dohodnutých slu-
žeb, a hladký průběh celé akce s tak velkým počtem účastníků. Jsme rádi, 
že jsme i v České republice, v Beskydech, našli ubytovací zařízení, 
které umožní ubytování pro vozíčkáře v deseti pokojích. 

                                                         Petr Tešnar a Ing. Karin Klusová,
                                        členové představenstva HANDI JOBS, o.s. 

Víkendové setkání v Beskydech  …Změny v předepisování zdravotních pomůcek

Díky reformě zdravotnictví došlo bohužel ke změnám a v některých případech 
ke zpřísnění zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve kterém dochází 
ke změně nároku na některé zdravotní pomůcky, hrazené zdravotní pojišťovnou.

 Co přináší novela zákona o veřejném zdravotním pojištění?

V příloze č. 3, zákona o veřejném zdravotním pojištění, dochází ke změnám 
v těchto položkách, které se týkají úhrady pomůcek pro tělesně postižené občany: 
1. Obecná položka Vozík mechanický - nyní úhrada od zdravotní pojišťovny 
do výše 12 000,-Kč, nově úhrada pouze do částky 9000,-kč.
Nové položky: 
Vozík mechanický odlehčený – hrazeno do 100% – max. úhrada 19 000,- kč
Vozík mechanický aktivní - hrazeno do 100% – max. úhrada 21 000,- kč
Vozík mechanický dětský – hrazeno do 100% – max. úhrada 21 000,- kč
Vozík speciální s ohledem na míru a závažnost zdravotního postižení – hrazeno 
100% - max. úhrada 55 000,- kč
U všech výše uvedených položek lze žádat o pomůcku max. 1x za 5 let.

2. K razantní změně došlo především u předepisování elektrických vozíků – nově 
činí lhůta, po které lze opět o vozík požádat, 7 let (do 31.12.2011 platí lhůta 
5 let), tato změna se týká i příslušenství k elektrickému vozíku.
Dále dochází ke snížení jedné z maximálních částek úhrady, a to u elektrického 
vozíku pro pohyb obvykle v interiéru:
elektrický vozík pro provoz obvykle v interiéru - hrazeno 100% – max. úhrada 
nově 115 000,- Kč (nyní 120 000,- Kč)
elektrický vozík pro provoz v exteriéru zůstává, co se týká výše úhrady, 
beze změn (136 000,- Kč).
Také bohužel dochází k vyškrtnutí položky tříkolka pro dospělé včetně příslušenství
(v současné chvíli je poskytováno v max. výši 5 000,- Kč, 1x za 5 let) ze seznamu 
pomůcek, hrazených zdravotní pojišťovnou.

Co zůstává beze změny?
Příslušenství k mechanickému vozíku – 100% ceny – 1x za 5 let
Možnost předpisu kočárku zdravotního – 100% do výše 21 000,- Kč – 1x za 3 roky
Příslušenství ke zdravotnímu kočárku – 100% do výše 5 000,- Kč – 1x za 3 roky
Opravy vozíku mechanického, elektrického a kočárku – 90% ceny
Rukavice kožené pro vozíčkáře – 2 páry ročně do max. částky 300,- Kč

                                                                         Mgr. Michal Šimůnek, internet
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Dne 25.11.2011 se zástupci Společnosti C-M-T, Blanka Klouzalová a Ing. Josef Zajíc,
zúčastnili v Brně 25. českého a slovenského neurologického sjezdu. Organizáto-
ři akce nám již poněkolikáté umožnili zdarma prezentovat nejen Společnost C-M-T, 
ale především novinky o naší nemoci. Přítomným lékařům jsme tyto informace 
předali formou CD, letáčků a především aktuálních odborných článků. Organizátorům
sjezdu v čele s prim. MUDr. Stanislavem Voháňkou,CSc. za tuto ochotu a vstřícnost 
velice děkujeme. Společnost C-M-T je jedinou pacientskou organizací, která se pravi-
delně již několik let neurologických sjezdů zúčastňuje, což je s povděkem i obdivem
kvitováno přítomnou odbornou lékařskou veřejností. As. MUDr. Radim Mazanec, 
Ph.D na sjezdu vystoupil s přednáškou, shrnující výsledky studie na téma: Autonomní
dysfunkce urogenitálního ústrojí a dolního trávícího traktu u hereditární neuropatie 
Charcot Marie Tooth. Tato studie proběhla ve spolupráci s Urologickým oddělením 
FN Ostrava pod vedením doc. MUDr. Jana Kruta, Ph.D a  „pod patronátem“ 
Společnosti C-M-T, kdy její členové odpovídali formou dotazníků na předložené 
otázky a někteří byli i osobně vyšetřeni na Urologickém oddělení FN v Ostravě. 
Celou přednášku Vám samozřejmě co nejdříve zprostředkujeme. MUDr. Mazanec 
veřejně poděkoval Společnosti C-M-T a všem jejím členům, kteří dotazníky vyplnili 
 odevzdali, bez nich by tato výjimečná studie, která se uskutečnila pouze v ČR, 
nemohla proběhnout. Se zájmem jsme vyslechli i přednášku o výsledcích léčby 
svalové dystrofie DMD, kterou prezentoval doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D 
z FN Brno. Nemoc DMD je závažná a dosud byla neléčitelná. 

                                                                               Blanka Klouzalová

25. český a slovenský neurologický sjezd  
Foto: p. Klouzal, ing. Zajíc, pí. Klouzalová, MUDr. Mazanec, MUDr. Voháňka

…stát porušuje práva lidí se zdravotním postižením

Přestože se Česká republika zavázala dodržovat práva lidí se zdravotním 
postižením v rozsahu, který vyplývá z Úmluvy OSN o právech osob 
se zdravotním postižením, skutečnost je jiná. Lidé s postižením
například nemají rovnoprávný přístup ke vzdělání a na trhu práce, 
nemají ani možnost plně se podílet na dění ve společnosti a v oblastech 
života, které se jich dotýkají. 

Na tuto skutečnost zareagovalo sedmnáct organizací, které se právy lidí 
se zdravotním postižením denně zabývají a které se spojily, aby o ak-
tuálním stavu informovaly Výbor OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením. 
Podle jejich alternativní zprávy Česká republika nesplňuje závazky, 
které jí z Úmluvy vyplývají. Státy, které jsou smluvní stranou, jsou totiž 
povinny změnit ty části svého právního řádu, které jsou s Úmluvou 
v rozporu.
To se však v České republice nestalo. Organizace, složené z odborníků, 
i samotní lidé se zdravotním postižením za to stát kritizují a zároveň 
navrhují doporučení, jak tuto situaci zlepšit. Podle alternativní zprávy 
má stát například přijmout definici diskriminace, která bude v souladu 
s Úmluvou, reformovat systém opatrovnictví, zajistit, aby lidé s posti-
žením nemuseli žít v ústavech a poskytovat služby v závislosti na indi-
viduálních potřebách klientů. Změnit by se měl také systém vzdělání. 
Bezbariérový přístup požadují organizace ve všech veřejných dopravních 
prostředcích a budovách, které lidé se zdravotním postižením využíva-
jí. Zlepšit se má kromě toho také přístup lidí s postižením na pracovní 
trh. Umožněna jim má být i plná účast na dění ve volbách a rozhodování 
ve všech oblastech života, které se jich dotýkají. V tomto případě or-
ganizace navrhují přijmout specifická opatření, jako je možnost využití 
asistenta, speciální úprava volebního lístku, elektronická volba a další.

Česká republika ratifikovala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním 
postižením 28. října 2009.  Od roku 2010 je Úmluva součástí jejího 
právního řádu.

                                                                                                Zdroj: internet

Pozn.: Společnost C-M-T podpořila výše zmíněnou alternativní zprávu 
a souhlasí s jejími závěry.
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Dne 7.11.2011 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR uskutečnilo setkání zástupců pacient-
ských  organizací s vzácnými onemocněními a Koalice pro zdraví, která  zastupuje  paci-
entské organizace v Komisi pro tvorbu Národního akčního plánu pro vzácná onemocnění, 
se zástupci pracovní skupiny  ministerstva zdravotnictví. Vláda prostřednictvím minister-
stva zdravotnictví v současné době připravuje Národní akční plán pro vzácná onemocnění, 
který má vycházet z Národní strategie pro vzácná onemocnění, schválené vládou v roce 
2010. Národní akční plán by měl stanovit přesnější pravidla nejen pro léčbu, ale i diagnostiku 
a navazující sociální služby pro pacienty se vzácnými onemocněními a je vytvářen prostřed-
nictvím k tomu jmenované pracovní skupiny, ve které pacientské organizace zastupuje paní 
Jana Petrenko z Koalice pro zdraví. Na ministerstvu nás jménem náměstka ministra zdravot-
nictví pro zdravotní péči Vítězslava Vavrouška přivítala MUDr. Stanislava Pánová, ředitelka
odboru zdravotní péče MZ, s přáním, abychom se blíže seznámili s činností pracovní 
skupiny pro vzácná onemocnění. Představila nám prof. MUDr. Milana Macka, přednostu
Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol jako odborníka na vzácná 
onemocnění, paní Janu Petrenko z Koalice pro zdraví či Ing. Ivanu Jenšovskou, ředitelku odboru
dohledu nad zdravotními pojišťovnami MZ. Schůzka probíhala formou dotazů zástupců 
pacientských organizací a odpovědí výše jmenovaných zástupců pracovní skupiny. 
Na základě těchto dotazů vznikla řada témat, která se budou řešit na dalších společných 
setkáních s pacientskými organizacemi. 
Byli jsme seznámeni s Národní strategií pro vzácná onemocnění 2010 - 2020, ze které má 
Národní akční plán pro vzácná onemocnění vycházet. Byli jsme informováni o vzniku portálu
www.vzacnenemoci.cz, dále o portálu orphanet, mezinárodním portálu pro vzácná
onemocnění, kde lze kromě rozsáhlé databáze vzácných onemocnění nalézt i databázi 
kontaktů na klinická pracoviště a laboratoře, zabývající se jejich diagnostikou, o portálu 
eurordis, kde bychom mohli být v kontaktu s evropskými pacientskými společnostmi. 
Bylo řečeno, že při péči o pacienty mohou být velmi důležité tzv. doporučené postupy. 
Takto vypracované postupy mohou být zvláště užitečné v případě, kdy se lékař s daným 
onemocněním, nebo i jen podezřením na něj, setkává ve své praxi vůbec poprvé. Doporučené
postupy pro akutní stavy u vybraných vzácných onemocnění najdete na webu  orphanet.
Kromě doporučených postupů pro lékaře a jiné odborníky ve zdravotnictví existují 
i doporučené postupy, určené pro pacientská sdružení. Cílem těchto postupů je zlepšit kvalitu 
informací, které tato sdružení poskytují svým členům a zlepšení přístupu k dalším informacím. 
Doporučené postupy pro pacientské skupiny najdete na webu Eurordis. Poznámka: V rámci 
EU se nemoc považuje za vzácnou, jestliže postihuje méně než 5 osob z každých 10 000. 
Třebaže se jedná o vzácné nemoci, počet pacientů, kteří jimi trpí, může být vysoký, neboť již 
bylo zaznamenáno 7 000 vzácných nemocí. Většinu z nich způsobují genetické vady. Jejich 
příznaky je někdy možné pozorovat již při narození nebo v dětství. Více než 50 % vzácných 
nemocí se však objevuje až v dospělosti a tyto nemoci jsou často život ohrožující nebo chro-
nicky invalidizující povahy. Vzácným onemocněním může trpět až 30 milionů občanů EU.

 PaedDr. Jitka Molitorisová

Setkání zástupců pacientských organizací
unikátní bezbariérové řešení

Špičkové řešení přístupnosti bytových domů prostřednictvím pokročilé tech-
nologie otevírá nové možnosti budování bezbariérových přístupů. V Irsku 
vyvinuli ojedinělý způsob odstraňování architektonických bariér. Řešení 
bezbariérového přístupu do existujících staveb vyžaduje respektovat 
množství stavebně technických a legislativních požadavků. V řadě případů 
tak k realizaci bezbariérových úprav vůbec nedojde. Nejčastějšími důvody 
jsou námitky ze strany protipožární ochrany, památkové péče a nedostatky 
volného prostoru.
Nové unikátní řešení však všechny tyto překážky dokáže překonat. Pojďme 
si na modelové situaci ukázat, jak toto řešení funguje v praxi.
Na snímku č. 1 vidíme vstup z ulice do domu. Dispoziční řešení neumožňuje
z prostorových důvodů vybudovat klasickou pevnou rampu, blízkost chodníku
zase vylučuje instalaci elektrické schodišťové plošiny. Pro zpřístupnění 
takového objektu tedy většinou zbývá pokládání přenosných lyžin 
nebo využití schodolezu. Obě varianty jsou však značně kompromisní 
a vyžadují nutnou asistenci.

Zajimavosti  

Princip řešení je založen na kombinaci
horizontálního zasouvání celého
schodiště pod horní podestu 
a vertikálního pohybu plošiny, 
která se pohybuje na místě zasunutého
schodiště. Celý systém vyžaduje 
zábor prostoru jen v místech, 
kde ho lze akceptovat, tzn. pod horní
a dolní podestou.

Toto bezbariérové řešení, které 
umo-žňuje obsluhu bez dopomoci, 
pracuje v následujících fázích:

Situace z venku – dovnitř:

Fáze 1 - Systém je v základní poloze.
Schodiště je vysunuto a běžný 
návštěvník vlastně vůbec nezazna-

1.
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V termínu 05. - 06.10.2011 se zástupci Společnosti C-M-T zúčastnili prvního ročníku speciali-
zované výstavy Ostrava Handicap 2011, jež se konala na výstavišti Černá louka pod záštitou
primátora Ostravy. Prezentaci naší Společnosti po oba dny zajišťovali Blanka Klouzalová,
Jiří Klouzal, Barbora Klouzalová, Irena Stroková a Josef Zajíc. Výstavy se zúčastnilo 
celkem 15 vystavovatelů. K vidění byly individuální úpravy vozidel pro handicapova-
né, prezentovány byly kompenzační pomůcky pro tělesně a zrakově postižené, několik 
organizací předvádělo asistenční psy a canisterapii. Nejvíce byly zastoupeny prodejní stánky 
s výrobky zdravotně znevýhodněných osob. Přestože účast na výstavě nebyla nijak vysoká,
u stánku naší Společnosti bylo asi nejvíce živo, velmi se zde diskutovalo. Stánek navštívi
i např. Ing. Petr Dzido  šéfredaktor časopisu Vozka, Martina Bedrnová, manažerka redakce
časopisu Můžeš, Ing. Dana Ponczová, koordinátorka NRZP pro Moravskoslezský kraj, 
Mgr. Andrea Pavelková, poradce pro pracovní rehabilitaci při Úřadu práce v Ostravě, 
studenti fyzioterapie Ostravské univerzity, vedoucí fyzioterapeutka lázní Klimkovice 
a mnoho dalších, včetně naší členky paní Dagmar Kotlíkové. Velmi zajímavým hostem 
pro nás byla paní Věra Racková, jež se zasloužila o vznik tradice Česko - francouzských dnů 
v Ostravě, určených pro mentálně postižené děti. Škoda, že v rámci akce neproběhl předem 
avizovaný doprovodný program. Nezbývá nám, než věřit, že některé nedostatky na akci 
byly způsobeny tím, že se jednalo o první ročník výstavy. Děkujeme organizátorům 
za možnost prezentace Společnosti C-M-T.

                                                                               Výbor Společnosti C-M-T

Handicap Ostrava 2011 
Foto: p.KLouzal, pí.Kotlíková, pí.Klouzalova, ing.Zajíc

3.

mená, že vchází do budovy po bezba-
riérové úpravě. Přijíždějící vozíčkář
si ale tlačítkem jednoduše spustí fázi 2.

Fáze 2 - V této fázi dochází k zasou
vání schodiště pod horní po-
destu (obr. 2). Na jeho místě 
se objevuje vertikální zdvihací 
plošina, na kterou vozíčkář najede.
Povšimněte si, že z bezpečnostních 
důvodů se v této fázi na hraně horní
podesty vysouvá příčná závora. 
Ta v tuto chvíli brání případnému 
pádu vycházející osoby do volného
prostoru po zasunutém schodišti. 
O bezpečnost vozíčkáře na plošině
se zase stará třístranné ohrazení 
plošiny.

Fáze 3 - Vozíčkář aktivuje vyzdvižení
plošiny do horní úvrati na úroveň 
horní podesty. Po dojezdu se zasune
závora, vozíčkář vjíždí do budovy 
a systém se vrací do základní polohy.
Opačná situace zevnitř – ven funguje
logicky v opačném sledu.
Toto unikátní řešení patří mezi špičkové
bezbariérové úpravy nejen tech-
nologickým řešením, ale zároveň
také investiční náročností. S ohledem
na vzrůstající zájem o kvalitní bez-
bariérová řešení se však dá před-
pokládat, že se s ním v budoucnu 
budeme v praxi setkávat stále častěji.
Příležitostí k jeho realizaci najdeme 
opravdu hodně.
                                                 

                      Ing. Viliam Hakoš, 
Technická univerzita Košice 

2.
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lahví, které je nutno vypít. Takže sedíme a snažíme se splnit úkol. U vínka se dobře 
povídá, v našem separé k tomu máme i klid a z vedlejší místnosti jako příjemné 
doplnění zní cimbálovka. Dopoledne druhého dne je již tradičně věnováno „semináři“. 
Program se daří naplnit zajímavými přednáškami i přes „epidemii“, která skolila 
většinu avizovaných přednášejících. Paní Marie Příhodová - Kaplová nás s praktic-
kými ukázkami provádí základy reflexní terapie. Většina z nás si tak nechává označit 
fixou na ruce bod pro zklidnění ve stresujících situacích (a odpoledne se pak v Mikulově 
potkávají lidé se „znamením“). Michal Šimůnek nás seznamuje s navrhovanými 
změnami v sociálním systému (a my posluchači zuřivě mačkáme výše zmíněný bod). 
Na závěr nás Marcela Otrusinová informuje o nových potravinových doplňcích.  
Volné odpoledne většina z nás věnuje uličkám Mikulova a jeho kavárnám a vinárnám, 
nebo výletům do blízkého okolí. My se ženou po dobré bio kávě v kavárně na náměstí 
stoupáme na Svatý kopeček. O křížové cestě se nedá říci, že je bezbariérová. 
Za častých zastávek si ale zase užíváme dalšího nádherného letně babího odpoledne. 
Navíc výhled na Mikulov s jeho červenými střechami a dominantou zámku při sklá-
nějícím se slunci je dostatečnou odměnou za propocené tričko. A vzhledem k dohodě 
většiny z nás nakoupit k večernímu posezení různé vzorky burčáku a systematicky je 
porovnat, zavdává tato ztráta tekutin důvod k jejich doplnění. Procházku končíme ve 
sklípku – chceme koupit ten burčák a zároveň ochutnat i nějaké víno. Na otázku, jaké 
víno máte, dostáváme odpověď, která mne odrovnává. „Bílé a červené, pokud chce-
te vědět více, zajdu se zeptat kolegy.“ Po chvíli pak ve výčtu odrůd zazní i Tramín 
vlašský apod. Během krátkého posezení takových bot zazní několik. Vzít si ve vinařské 
oblasti do sklepa takového brigádníka…??? Burčák však mají výborný. A skvěle zapadá 
k řadě dalších, které chutnáme po večeři. Další příjemné posezení, které mám na našich 
akcích tak rád. Povídá se, popíjí burčák, ke kterému se skvěle hodí korbáčiky a další sýry, 
které nám přivezli naši noví přátelé ze Slovenska, manželé Mária a Igor Zanovitovi 
s dcerkou Tamarkou. Domácí pálenkou připíjíme na zdraví právě narozeného vnoučete 

do rodiny Liptákových. Ráno odjíždí-
me hodně brzy, takže o nedělním dopo-
ledni a loučení mohou pohovořit jiní. 
Díky všem za krásný víkend. Díky 
za sponzorské dary. Hned po pří-
jezdu Michalovi za sprchové gely 
(abychom si během setkání voněli). 
A jak jste pochopili, mám rád věci, 
které se dají sníst a vypít – takže 
obzvláště díky za sýry ze Slovenska
a za med od pana Ladislava 
Slováčka. Mimochodem víte, 
že mezi členy Společnosti je včelař? 
A jeho med je vynikající…

Brzy na viděnou se těší
Pavel a Jana Tůmovi  (zatím stále z Brna).

…Bezbariérové trasy v lesích u hradce králové

Od začátku září mohou vozíčkáři bez obav vyrazit na výlet do krajiny 
u Hradce Králové. Městské lesy s Klubem českých turistů a sdružením Civitas
per populi totiž vytvořily dvě speciální turistické trasy, které dohromady měří 
14 kilometrů. Tříkilometrová stezka je modře značená a vede od Lesního hřbi-
tova k rybníku Výskyt. Druhá o délce 11 kilometrů začíná v Novém Hradci
Králové a lesními cestami směřuje rovněž k uvedenému rybníku; turisty 
vedou červené značky. Obě trasy lze kombinovat. Vozíčkáři mohou přijet 
autem až k Lesnímu hřbitovu, kde funguje nové parkoviště. „V příštím roce 
chystáme rozšíření o dalších osm kilometrů, které však budou mít náročnější 
profil,“ uvedl Milan Zerzán, ředitel společnosti Městské lesy Hradec Králové.
Do tamních příměstských lesů hojně vyrážejí pěší, inline bruslaři i cyklisté, kte-
rým v současnosti slouží 250 kilometrů upravených cest a také odpočinková
místa a altány. Vozíčkářské stezky u Hradce jsou čtvrté v republice. 
Dosud byly zřízeny a vyznačeny trasy v Mariánském údolí na okraji Brna, 
kolem vesnice Lutová na Třeboňsku a u Boleveckých rybníků v Plzni. Všechny
spadají do projektu Klubu českých turistů, nazvaného Turistika pro všechny.
Za zmínku stojí i dva a půlkilometrová horská trasa v okolí Boudy u Bílého
Labe v Krkonoších. Připravují se vozíčkářské stezky v Národním parku Podyjí.

…slevy na získání řidičského oprávnění pro oZP

Autoškola Peml Pavel s.r.o. spolupracuje s Nadačním fondem Cesta bezpečí,
který pomáhá lidem na vozíku financovat získání řidičského oprávnění. 
Na základě spolupráce již několik lidí se ZP získalo řidičský průkaz. Bližší 
informace získáte na webu autoškoly www.peml.cz či na webu nadace www.
cestabezpeci.cz.

…aaa auto spouští speciální program pro osoby se zdravotním postižením

Společnost AAA AUTO zahájila program AAA AUTO mobilita, v rámci kterého
nabízí jako jediný prodejce ojetých aut v České republice osobám se zdra-
votním postižením možnost zakoupit si vůz za výhodných podmínek včetně
jeho speciální úpravy. Projekt AAA AUTO mobilita zaštiťuje Národní rada 
osob se zdravotním postižením a Svaz paraplegiků. Společně s těmito partnery
se na projektu podílí také Česká federace florbalu vozíčkářů.

Přečetli jsme za Vás na internetu…
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Kraj kolem Pálavských kopců mi přirostl k srdci už před mnoha lety. Na jeho návštěvu
se vždy moc těším, o to více, čeká-li mne setkání s přáteli. Když tedy přišlo předposlední
číslo Bulletinu, neváhali jsme se ženou ani chviličku. (Dobrá, chviličku možná ano. 
Jak totiž „Mikulovští“ vědí, kulatící se bříško mé ženy a nejlepší produkt pálavské 
vinařské podoblasti jaksi nejdou úplně dohromady. Na stranu druhou, mít v době vino-
braní řidiče, je věc k nezaplacení). A v našich diářích se tak u prvního říjnového víkendu,
pro jistotu červenou tužkou, zaskvěl nápis „Setkání Společnosti CMT, Mikulov“. 
S odstupem těch tří týdnů se ani nechce věřit, že jsme vyráželi v tričku a kraťasech. Babí 
léto se předvedlo s plnou parádou. Už kousek za Brnem se ukazuje charakteristická
silueta Pálavských kopců, pomalu se objevují první vinohrady a ve chvíli, 
kdy přejíždíte po hrázi Mušovských jezer, už prostě vnímáte kouzlo tohoto kraje. 
Zatím jen letmo, protože vše se zatím jen míhá za okýnkem vašeho auta a vy se musíte
soustředit na jiné věci, protože držíte volant. Ale víte, že už je to tady, naskakují 
vám obrazy krajiny, vinohrady plné hroznů, pohledy z bílých skal Děviček i z vinařství
Sonberg, znovu se zasmějete historce, kterou jste slyšeli kdysi s přáteli ve sklípku...
a vše pak prostupuje a spojuje chuť a vůně vína. Milujeme také kávu. Takže ještě 
před Mikulovem odbočujeme do Klentnice. Café Fara už je pro nás téměř povinnou 
zastávkou. Stylově čistá a jednoduchá kavárna, jak už název napovídá, v budově 
bývalé fary. Bílá omítka, v okně muškát a na stole kytička levandule. A vynikající 
káva… a něco sladkého k ní. Na úbočí Pálavských kopců, 
mezi vinohrady, tady už vnímáte kouzlo zcela. Mikulov. Hotel Eliška. Účastnické 
a ubytovací formality. Ale hlavně přátelé, kamarádi, známí, noví známí. Spousta 
novinek. Vyprávění se pomalu přesouvá na večeři do vinného sklípku. Následuje 
večerní rozcvička a lehká akrobacie, zejména těch později příchozích, při usazová-
ní se ke stolu (to když se k dlouhému jídelnímu stolu pro padesát lidí zkouší posadit 
lidí sedmdesát, z nichž polovina šermuje svými berlemi při sedání na dlouhou lavici). 
Napadá mě parafráze Šimka a Grossmanna – vejde-li se ke stolu N počet lidí, 
musí se zákonitě vejít i N+1. Dva vozíky nevyjímaje. Nebudu napínat, podařilo se. 
A mé obrazy z krajiny pod Pálavou obohatilo několik dalších úsměvných momentek. 
Degustace vína při minulém setkání byla výborná. Doufám, že nasazenou laťku 
minimálně udrží. Jen mám trochu pocit, že ti, kteří se k degustaci hlásí až ve sklípku, 
to dělají jen proto, aby uvolnili místo u přecpaného stolu ostatním. Bohužel zajiště-
ní, resp. nezajištění posezení pro degustaci v bočním sklepě těch pár lidí vrací zpět 
do sklepa hlavního. Nás sedm statečných, čti vytrvalých, se nakonec dočkává i židlí. 
Letmo okukuji několik připravených lahví a hlavou prolétává úvaha o nízké laťce 
a o přesunu k natěsnaným stolům. Pocit dobrodružství a celodenní těšení se na vín-
ko vítězí, a s rozhodnutím zůstat se na stole objevuje několik dalších lahví, tentokráte
 již atraktivnějšího obsahu. Po počátečních „technických“ problémech s posezením 
a přes blamáž s loňským svatomartinským je nakonec degustace skvělá. Dobře pět šest 
vzorků je vynikajících a nakonec ochutnáváme i jednoho ze šampionů. A snad jako 
nevyslovenou omluvu za nepříjemnosti i něco mimo degustační nabídku. Pozitivem, 
i když dvojsečným, tak malého počtu ochutnávajících je celkový počet otevřených 

Setkání pod Pálavou„Naše společnost dlouhodobě a různými formami podporuje neziskové 
organizace. Jejich prostřednictvím pomáháme přímo těm, kteří to nejvíce 
potřebují. Jsme si vědomi toho, že osoby se zdravotním postižením 
to s dopravní mobilitou nemají jednoduché, a proto jsme přišli s progra-
mem Mobilita, který jim může pomoci se lépe integrovat do společnosti,“ 
říká k novému projektu viceprezidentka společnosti AAA AUTO Karo-
lína Topolová. Lidé se zdravotním postižením, kteří budou mít zájem si u 
AAA AUTO vůz koupit, dostanou na všech českých pobočkách AAA AUTO 
komfortní a přednostní servis. Na infolince 800 112 274 budou speciálně 
vyškolení operátoři se zájemci konzultovat výběr vhodného vozu a možnosti 
jeho úprav. Držitel průkazu TP, ZTP či ZTP/P získá u AAA AUTO zvýhodněný
spotřebitelský úvěr s nízkou sazbou RPSN. Díky spolupráci s ČPP na programu
AAA AUTO mobilita si klient pořídí jak povinné, tak havarijní ručení,  
až o 40 % levněji, a to po celou dobu jeho trvání. Pro ty zákazníky, 
kteří dostanou státní příspěvek na zakoupení motorového vozidla, jsme 
se společností AIM připravili „pojištění státního příspěvku“ za sníženou cenu 
o 10%. Také servisní služby budou zákazníkům v našich smluvních servisech 
v Praze, Ostravě a Brně poskytnuty se slevou. Případné úpravy podřízené 
individuálním potřebám klienta budou zajištěny specializovanými partner-
skými firmami. Dopravu k úpravci a zpět poskytuje AAA AUTO klientům 
programu bezplatně. V případě zájmu zprostředkuje AAA AUTO také kurzy 
autoškoly pro handicapované.

Všechny další informace o projektu Mobilita jsou umístěny 
na www.mobilita.aaaauto.cz.

…Publikace „Bydlení bez bariér“ zdarma ke stažení
Liga vozíčkářů v rámci projektu s ligou proti bariérám vydává publikaci 
BYdlení BeZ BariÉr. Publikace je volně ke stažení na Informačním portálu 
Ligy vozíčkářů, v sekci Bariéry: http://ligavozick.skynet.cz/ip/bariery.php?ob-
last=9000093

…titulem Banka bez bariér 2011 se pyšní čsoB
Druhý ročník kategorie Banka bez bariér, která je součástí ocenění Fin-
centrum Banka roku 2011, přinesl neočekávané výsledky. Na první příčce 
se umístila ČSOB, která se loni nedostala ani mezi první tři oceněné. 
Na dalších místech pak skončily Česká spořitelna a Komerční banka. 
Organizátorem soutěže je společnost Fincentrum Media, odborným 
garantem kategorie Banka bez bariér je Konto BARIÉRY. Během října letošního
roku se čtrnáct vozíčkářů vydalo hodnotit bezbariérovost bank v České 
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vého stolu. Bazén není vybaven zdvihacími zařízeními pro mimořádně těžké stavy. 
Ubytováni budete v den příjezdu po 14 hodině. V den odchodu prosíme uvolnit 
pokoj nejpozději do 10:00 hod. Při příjezdu do hotelu obdržíte na recepci hotelový
průkaz a objednávací kartu na stravování, kterou odevzdáte v jídelně. 
Hotel nabízí léčebné i exotické masáže (Lomi Lomi havajská masáž, La Stone 
masáže lávovými kameny, medové detoxikační masáže, reflexní masáže, aro-
materapeutické, thajské, čínské, anticelulitidní a Shiatzu masáže, akupresura, 
akupunktura, manuální kosmetická lymfodrenáž, baňkování), hydromasážní 
jacuzzi vířivku či perličku, zábaly, finskou saunu či solárium a k tomu služby 
pro krásu, jako kosmetiku, kadeřnictví, manikúru, pedikúru... Téměř 50 relaxač-
ních, léčebných a zkrášlovacích služeb pod jednou střechou.

Program:  
Program budeme teprve postupně vytvářet. Kromě rehabilitace se nabízí výlety 
do okolí či procházky po lázeňském městě Piešťany či výlet lodí po Váhu. 

možné výlety:

Farma „nový Zéland“ modrová - Vzdálenost z Piešťan 13 km.  Neobvyklý projekt
manželů, kteří žili na Novém Zélandu a rozhodli se část z něj přenést na Slovensko. 
Za obcí Modrová v krásném údolí Povážského Inovce si založili farmu, kde chovají
zvířata typická pro faunu Nového Zélandu. Součástí projektu je Maorská vesnice,
kde má skupina Maorů žít, vyrábět suvenýry a předvádět folklórní vystoupení.
ducové – kostolec (Velkomoravský velmožský dvorec opevněný dřevěnými pali-
sádami s kostelíkem – rotundou) - vzdálenost z Piešťan 8 km. Nenáročný výstup 
na návrší odměněn pěkným výhledem do okolí. V mladší době bronzové lid vela-
tické kultury vybudoval na terase Kostelce významné hradiště. Fortifikační systém 
hradiště - mohutný val a příkop - se na lokalitě zachovaly dodnes.
hrad Beckov - vzdálenost od Piešťan 25 km. Na cestě mezi Novým Městem nad 
Váhem a Trenčínem na pravé straně nelze přehlédnout zříceninu hradu Bec-
kov, která se vyjímá na strmém, 70 metrů vysokém skalisku nad rovnoměrnou 
obcí. Hrad zmiňuje už Anonymova kronika z 12. století a jeho existenci potvrdil
i archeologický výzkum, podle kterého nejstarší osídlení hradního skaliska pochází 
z přelomu letopočtu. 
Park miniatur Podolie - Unikátní park dobových rekonstrukcí slovenských hradů, 
zámků a vzácných sakrálních památek najdete mezi Piešťanmi a Novým Městem 
nad Váhem. Modely postavené podle vědeckých rekonstrukcí v měřítku 1:50 jsou 
umístěny ve venkovním prostředí v areálu základní školy. V současnosti se tu nachází 
27 modelů - např. rekonstrukce hradu Branč, Červený kámen, Krupinské vartovky,
Živánské, Holíčského zámku, Nového zámku v Banské Štiavnici, Jelšavského 
hradu, hradu Reviště, kostelíka v Klížském Hradišti, Tvrdošínský kostelík hradu 
Šivetice, hradu Malá Lednice, hradu Tematín a hradu Čachtice. 

republice. Bylo hodnoceno 6 největších bank ve všech krajích. Hodnotitelé se 
zaměřovali především na architektonické bariéry, rozsah služeb internetového
bankovnictví, přehlednost webových stránek a v neposlední řadě 
také na profesionalitu a ochotu personálu těchto bank.   
Nejčastějšími problémy, s jakými se vozíčkáři setkávají v bankách, jsou 
například vysoko umístěné čtečky karet, znemožňující vstup do pobočky 
mimo pracovní dobu, nebo vysoko umístěný bankomat. Výjimkou nejsou 
ani zvonky, umožňující otevření zvláštního bezbariérového vchodu, 
na vrcholu schodiště. „Bankovní účty jsou, jako každá virtuální služba, 
bezbariérové. Banky ale během jednoho roku přišly na to, že je to málo. 
Poměrně častým problémem jsou stále těžké dveře. Naopak velice klad-
ně bylo hodnoceno internetové bankovnictví, vyzdvihována byla možnost 
bezplatné návštěvy finančního poradce v místě bydliště. Při osobním jednání
na pobočkách se hodnotitelé často setkávali s ostychem, málokdy však 
už s neochotou,“ říká Božena Jirků, ředitelka Konta BARIÉRY.

„ČSOB a Poštovní spořitelna uvedly v České republice na 220 bankomatů 
s hlasovou aplikací pro nevidomé. Tímto pokračujeme ve svém dlouhodobém
programu, přinášejícím například zvýhodněné finanční produkty pro handi-
capované spoluobčany. Jsme moc rádi, že to i sami handicapovaní vnímají 
jako správnou cestu a určitě v ní budeme pokračovat,“ uvádí Ondřej Škorpil, 
ředitel Kanceláře představenstva ČSOB.

                                            Více informací naleznete na www.bankaroku.cz
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místo pobytu:  Hotel MÁJ, Piešťany (hotel je plně bezbariérový) 
termín:   06. – 11.05.2012 (5 nocí)

Cena:   139 euro na osobu/pobyt; povinným příplatkem je daň za
    ubytování, která činí 1 euro/ osoba / noc (osoby do 18 let a držitelé 
   průkazu 
   ZTP a ZTP/P + jejich průvodci poplatek nehradí)

Cena je za ubytování a polopenzi, procedury nejsou zahrnuty, lze objednat 
až na místě. V ceně rekreačního pobytu je dále zahrnut volný vstup do kryté-
ho bazénu (31 - 33°C), volný vstup do hotelového fitness studia, animace podle 
týdenního programu (např. taneční večery), hotelový trezor, parkování. Ubytování
je v dvoulůžkových pokojích s TV, balkónem, WiFi. Polopenze zahrnuje snídaně
formou teplého a studeného bufetu a večeře, servírované výběrem ze 6 menu 
+ salátový bufet. 

Přihlášky: 
Závazné přihlášky zasílejte do 20.1.2012 na adresu: 
Mgr. Michal Šimůnek, Rybova 1902/18, 500 09 Hradec Králové

Hotel MÁJ je jediný plně bezbariérový hotel na Slovensku! Všechny prostory jsou 
přístupné pro vozíčkáře, hotel má 53 bezbariérových pokojů, polovinu z nich 
s vozíčkářskými koupelnami. Okolí hotelu je rovinaté. Vstup do hotelu je bez-
bariérový se širokými automatickými dveřmi. Hotelová recepce má část pultu 
sníženou. Toalety v hotelové hale jsou vybaveny posuvnými dveřmi a madly. 
Všechny dveře a vstupy v hotelu jsou dostatečně široké a jsou bez prahů. Nikde 
nejsou schody ani strmé nájezdy. Na poschodí se dostanete dostatečně prostorným
výtahem s automatickými dveřmi. Dveře do všech hotelových pokojů jsou bez klik 
se širokým madlem umístěným níže. Dveře koupelny i šatníku jsou posuvné. V 30 
pokojích jsou bezbariérové koupelny s madly u WC a ve sprše. Postele jsou stabilní
a zvýšeny pro bezpečné a lehké přesunutí se z vozíku. Rošt postele pod hlavou
i pod nohama je polohovatelný, pod ním je úložný prostor. Takto je přístupné i Relax 
centrum s bazénem, Medicentrum a Beauty centrum, jídelna, kavárny, salónky... 
Večeře jsou servírovány, takže nebudete mít problém s přinášením jídla od bufeto-

Pozvánka na rekondiční setkání členů Společnosti C-M-T
Reflexní terapeutku a léčitelku Marii Příhodovou - Kaplovou už někteří z Vás znají. 
S jejími radami a doporučeními jsme se mohli setkat na letošním semináři C-M-T 
v Mikulově. Pro ty, kteří se semináře nezúčastnili, přetiskujeme její odpovědi na sedm 
nejčastějších otázek, které se reflexní terapie týkají, a to z časopisu REGENERACE:

Je moŽnÉ takto lÉčit alerGie?
Nejprve bychom si měli odpovědět na otázku, co to vlastně alergie je. V Praktickém 
slovníku medicíny jsem se o ní dočetla následující: „Alergie je stav zvláštní přecitlivě-
losti organismu na některé látky, případně zvýšená imunologická reaktivita vyvolaná 
antigeny z vnějšího, případně z vnitřního prostředí (alergeny) – pylem, prachem, peří, 
srstí, některými potravinami či léky.“ 
K alergickým chorobám patří některé formy a projevy průduškového astmatu, ekzémy,
kopřivka, senná rýma a mnoho dalších. V minulém století toto onemocnění nebylo
tak rozšířené, zato u současné generace dětí a -náctiletých se projevuje hromadně.
Jiří Janča nás na kurzech reflexní terapie učil, že máme důsledně pátrat především 
po příčině nemoci, protože konečná lékařská diagnóza je pouhopouhý následek. 
Objevil, že prakticky jakákoli alergie má svoji prapříčinu v dysfunkci jater (dysfunkcí
zde tudíž není myšlená nemoc jako taková, nýbrž pouze zhoršená nebo zpomalená 
činnost orgánu). 
Většina jaterních funkcí se týká metabolismu. Patří k nim zpracovávání vstřebaných živin,
ukládání některých látek, jako např. vitaminů a minerálů, a tvorba molekul, např. 
enzymů. Tyto důležité živiny přicházejí ze střev do jater vrátnicovou žílou. Játra pak 
jedovaté látky vstřebané ve střevech zadrží a „nepustí“ dál do těla. Pokud střeva dobře
absorbují kvalitní stravu, pak i játra dostávají dostatečné množství živin. V případě 
jejich nedostatku nemůže docházet k chemickým a enzymatickým procesům, 
které jsou potřebné na obranu imunitního systému, a tak se mohou objevit dispozice 
k různým alergiím (například nedostatek vitaminu B12 zabraňuje přísunu kyseliny 
listové, při nedostatku vitaminu C se špatně vstřebává železo atd.). 
Reflexní masáž jater a střev je velmi účinná, ale samotná někdy nestačí. Častokrát 
ji musíme doplnit kvalitní stravou bohatou na vitaminy, minerály a vlákninu. Ze svých 
zkušeností vím, že játrům nesmírně vyhovují všechny hořké byliny a potraviny bohaté
na hořčiny. Z těch nejznámějších bych jmenovala ostropestřec mariánský, zeměžluč, 
zemědým, hořec (hořec mírně zvyšuje krevní tlak a lidé s hypertenzí by ho měli užívat
s opatrností), vlaštovičník, čubet benedikt, karbinec evropský… Hořčiny ovšem můžeme
konzumovat v potravinách a nápojích, jako jsou třeba melta nebo cikorka. Melta 
se ovšem musí chvíli vařit, aby se z ní účinné látky dostatečně vyluhovaly. Dalším 
vynikajícím prostředkem pro regeneraci jater jsou kroupy, které sice neobsahují 
hořčiny, ale mají významný podíl na očistě tohoto orgánu. Jednou z možností regene-

Sedm otázek k ref lexní terapii
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 Výbor občanského sdružení společnosti C-m-t
se sídlem v Praze 5, V Úvalu 84, 2. lékařská fakulta UK Praha - Motol, PSČ 150 06

s v o l á v á
ř á d n o u  v a l n o u  h r o m a d u ,

která se uskuteční v pátek dne 09.03.2012 od 16.30  hodin  v areálu Fakultní 
nemocnice motol,  neurologická  klinika (dospělých) 2. lF uk a Fn motol, uzel d, 

2. patro, knihovna   
Program jednání:
1.   Zahájení.
2.   Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady,  
      zapisovatele a ověřovatele zápisu.
3.   Informace o činnosti v r. 2011.
4.   Schválení výroční zprávy a účetní závěrky hospodaření za rok 2011, schválení 
      zprávy revizní komise.
5.   Schválení změn stanov Společnosti C-M-T
6.   Volba členů výboru Společnosti a revizní komise Společnosti.
7.   Plán a úkoly činnosti Společnosti na rok 2012.
8.   Diskuse. 
9.   Závěr.

Registrace členů Společnosti začíná v 16.00 hodin. Právo na účast mají členové
Společnosti C-M-T, kteří se stali členy Společnosti C-M-T nejpozději ke dni 
konání této Valné hromady.

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

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

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

Poznámka: Pokud se nebudete moci zúčastnit valné hromady, přikládáme plnou 
moc, kterou předejte vyplněnou a podepsanou svému zástupci. 

Pozvání..... race jater a potažmo i žlučníku je kúra z olivového oleje a citronu. Mezi 19. do 21. 
hodinou středoevropského času postupně vypijeme dvě deci oleje lisovaného zastudena,
který zapijeme stejným množstvím šťávy vymačkané z čerstvých citronů. Jiří Janča 
dával lidem trpícím na alergie vlastní bylinné tablety, které pojmenoval AL. 
Při podpoře činnosti jater a jejich detoxikaci nesmíme zapomenout na podporu 
a očistu střeva. Protože střeva absorbují mimo jiné i živiny bohaté na vitamíny řady B, je 
jejich správná činnost pro odolnost organismu klíčová. Na doplnění defi citu vitaminů
z řady B se může užívat například „kyselina listová super“. Tableta obsahuje vedle již 
zmiňované kyseliny i optimální komplex vitaminů B12, B6, B5, B3, B2, B1. Byliny
vhodné na podporu střevní činnosti jsou: aloe vera, kopretina řimbaba, lichořeřinice
větší, mochna husí. Přirozeným přírodním antibiotikem je česnek, nejlépe český, 
slovenský či maďarský, protože je pro naše obyvatele nejvhodnější. Lidé, kteří tuto 
bylinu nesnesou, by ji měli konzumovat naloženou v lihu. Pro střeva je vynikající 
prostředek i indické koření kurkuma. Tato asijská užitková rostlina z čeledi zázvor-
níkovitých má vynikající protizánětlivé účinky a je prokazatelně antioxidantem. 
Dále lze doporučit konzumaci zázvoru v jeho nejobvyklejších podobách, 
ať už čerstvého (strouhaný), nebo kandovaného. 

 Je moŽnÉ uVolnit ZaBlokoVanou Páteř Pouhou masáŽí Chodidla?
Ano, zablokovanou páteř lze skutečně uvolnit v některých případech pouhou masáží
příslušných reflexních zón. Ideální by ovšem bylo, kdybychom mohli masírovat 
každý den, a to body celé páteře, ne jen postižené části. Uvolněním a promasírováním 
základního kloubu palce na noze, masáží reflexní zóny páteře a následným uvolněním
úponu krční páteře se blok odstraní. Ale opětovně se obnoví, pokud nedodržíme
určité zásady. Mezi ně patří pohyb a pravidelné cvičení, třeba jen několik minut. 
Někdy ovšem ani to nestačí a pak je nutné doplnit chybějící jód a hořčík. Nedostatek 
jódu způsobuje, že jsou šlachy málo pružné a svou „tuhostí“ omezují potřebný pohyb. 
Protože si tělo neumí vytvářet zásoby tohoto prvku, měli bychom denně zkonzumovat
třetinu stravy živočišného původu a dvě třetiny původu rostlinného. Mezi přírodní 
zdroje jódu patří mořské řasy, plody moře a ryby, z rostlinných jsou to višně, třešně, 
karbinec (bylina) nebo potravinové doplňky. Vhodný je i rybí tuk, jehož doporučená 
denní dávka u dospělých se pohybuje v rozmezí dva až tři gramy. 

daJí se odstranit PsYChiCkÉ PotíŽe?
Při psychických potížích se musí masírovat sedativně, tedy velmi jemně. V takovém 
případě jsou všechny body na noze velmi bolestivé a silnější přítlak může vyvolávat 
až nevolnost. Tato bolestivost však nemá nic společného se špatnou funkcí organismu. 
Především citlivá masáž chodidel a také možnost klienta vypovídat se, pokud bude 
chtít, je ten nejlepší terapeutický prožitek. Většinou se takový člověk zklidní, nicméně
jeho potíže to vždy nevyřeší. Ovšem platí pravidlo, že sdělený problém je poloviční
probléme. 
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Od   01.10. do 31.12.2011 
oslavili životní jubileum tito naši členové 
 
Bína Bohumil   65 let
Csanková Miluše  60 let
Hejlová Jana  60 let
Juráň Jiří   55 let                                                                            
Obrusníková Gabriela  40 let
 
 

Blahopřejeme !  

Společenská rubrika

Je tato teraPie PouZe PasiVní Cestou, Jak PomoCi od FYZiCkÝCh oBtíŽí?
Diagnostická reflexní terapie může některé dysfunkce organismu diagnostikovat 
i s několikaletým předstihem. Někteří lidé si pak jdou informaci od terapeuta urychleně
ověřit k lékaři. Nicméně často platí nepsané pravidlo, že například na játrech 
nebo ledvinách se žádné patologie zatím neprojevují! V takovém případě tudíž ne-
lze dysfunkci orgánů, případně jejich onemocnění z krevního rozboru nebo rentgenu 
zjistit. Jestliže se člověku, který prošel sérií takovýchto vyšetření, nic vážného 
nepotvrdí, ovšem on zanedbá prevenci, dojde během několika měsíců až let k potí-
žím. Reflexní terapie v tomto případě není samospasitelná, a proto se nedá spoléhat 
na stoprocentní určení diagnózy. Roli hraje i lidský faktor v podobě terapeuta. 
Ideální je mít reference od přátel či známých, kteří už mají s reflexní terapií zkušenosti.
Při podezření na nějakou vážnější chorobu doporučuji i odborné lékařské vyšetření, 
minimálně alespoň pro zpětnou vazbu. 

Je PotřeBná součinnost PaCienta?
Reflexní terapie je výborná především jako preventivní metoda. Je účinná při somatic-
kých i psychických potížích a nutí organismus pracovat, jak by měl. Ale jestliže tělu 
chybějí potřebné vitaminy, minerály a jiné důležité živiny, sama o sobě nás nezachrání.
Klient by měl především změnit životní styl a dbát na rady terapeuta. 

Co nám ProZradí PrVní Pohled na CiZí Chodidla?
Veškeré anomálie na chodidlech, projevující se v podobě ostruh, popraskané paty, 
různých mozolů apod. se vytvoří jenom v místech, kde je organismus nejslabší. 
Pokud je tělo zdravé, nemůže se na chodidle vytvořit ani bradavice. V létě, kdy se nosí 
otevřená obuv, vidím, jak příslušné orgánové zóny žalují na majitele, jak je zanedbává.
Ovšem asi by vypadalo divně, kdybych lidi na ulici oslovovala s tím, že by měli víc pít 
čistou vodu nebo třeba navštívit lékaře. 

PouŽíVá se reFleXní teraPie u dĚtí?
Děti milují reflexní masáž chodidel a intuitivně vědí, 
které místo je potřeba masírovat. Ovšem v jejich případě
je třeba postupovat jemně! Jakmile bude masáž 
bolestivá, vypěstují si vůči ní averzi, a to by byla škoda.
Bolestivý přítlak může navíc paralyzovat svalstvo. 
Bolest při terapii většinou signalizuje dysfunkci pří-
slušného orgánu a pak spíš než „drcení“ příslušných 
reflexních bodů pomohou vhodné otázky, jež výslednou 
diagnózu upřesní. Setkala jsem se už s několika 
případy, kdy enormně bolestivá masáž reflexních 
zón na chodidlech zanechala stopy i na dospělých, 
kteří pak odmítali další terapie.
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Prezident jmenoval nové profesory

Prezident republiky Václav Klaus jmenoval v pátek 24. června 2011 
ve Velké aule Karolina na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol 

osmdesát nových profesorů. 
Jedním z nově jmenovaných profesorů byl 

doc. mudr. Pavel seeman, Ph.d. 
pro obor lékařská genetika, 

který byl jmenován na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze.

Jménem Společnosti C-M-T prof. Seemanovi srdečně blahopřejeme.

                Výbor Společnosti C-M-T

Blahopřejeme…

Hotel MÁJ 
v Piešťanech
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zdravím Vás v předvánočním adventním čase a doufám, že i v této hektické době 
si najdete pár chvil na přečtení nového Bulletinu. Jak jsem slíbil, přinášíme Vám 
především kompletní přehled změn legislativy. Tyto novinky v sociálních záko-
nech ovlivní život každého z nás a proto jim prosím věnujte zvýšenou pozornost. 
Přinášíme Vám též pozvánku na Valnou hromadu a s tím souvisí i naše prosba – 
pokud se jednání nebudete moci zúčastnit, vyplňte přiloženou plnou moc a dejte 
ji někomu, kdo do Prahy přijede. Oproti jiným rokům je program Valné hromady 
rozšířen o schvalování změny stanov. Myslím si, že počet členů výboru Společ-
nosti je zbytečně vysoký a proto budu navrhovat, aby se výbor Společnosti nadále
skládal ze sedmi členů, nikoli devíti, jak je tomu dosud. Rád bych, aby výbor 
pro rok 2012 pracoval ve složení (bez titulů): Jandová, Klouzalová, Mazanec, 
Pomklová, Seeman, Šimůnek a Zajíc.
S blížícím se koncem roku je třeba trochu se poohlédnout i za tím rokem končí-
cím. V roce 2011 se nám podařilo splnit to, co jsme si předsevzali. Zorganizovali
jsme dvě úspěšná víkendová setkání, v Beskydech a v Mikulově. Jako jediná 
pacientská organizace jsme se zúčastnili několika lékařských sympózií a naše 
účast byla s povděkem kvitována přítomnými lékaři. Svými podněty jsme výrazně
zasáhli do přípravy legislativních norem v rámci tzv. sociální reformy. Za uplynulý
rok nám také výrazně narostla agenda sepisování různých odvolání, námitek 
a žalob. Snažili jsme se všechny Vaše dotazy a prosby vyřídit co nejlépe 
a k Vaší plné spokojenosti. I ekonomická situace Společnosti je v době hospodářské
krize stabilní a tak můžeme s klidem vstoupit do roku 2012. Tato chvála však 
neznamená, že by nebylo co zlepšovat, naopak. Z mého pohledu nám především 
chybí větší iniciativnost a nové, neotřelé nápady. To by mělo být také společným 
předsevzetím nás všech do nového roku.

Milí přátelé,
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Přihláška k rekondičnímu setkání členů sPolečnosti C-m-t

1.
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

Závazně se přihlašuji k účasti na rekondičním setkání členů Společnosti C-M-T 
ve dnech 06. – 11.05.2012 v hotelu MÁJ v Piešťanech. V případě zrušení 
své rezervace souhlasím s tím, že uhradím storno poplatek, určený hotelem MÁJ.

Podpis…….................………………

2.
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

Závazně se přihlašuji k účasti na rekondičním setkání členů Společnosti C-M-T 
ve dnech 06. – 11.05.2012 v hotelu MÁJ v Piešťanech. V případě zrušení 
své rezervace souhlasím s tím, že uhradím storno poplatek, určený hotelem MÁJ.

Podpis…….................………………

Přátelé a kamarádi, přeji Vám klidné a pohodové 
prožití vánočních svátků a do Nového roku hlavně hodně zdraví a lásky.

    Váš Michal



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.

1

Víkendové setkání v Mikulově.
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Bulletin připravuje redakční rada 
ve spoluprácí s dalšími členy Společnosti C-M-T.

Bulletin neprochází odbornou jazykovou korekcí.

S náměty, příspěvky i připomínkami
se obracejte  na e-mailovou adresu: c-m-t@post.cz

Sídlo Společnosti:
Společnost C-M-T
se sídlem 
2. LF UK 
Klinika dětské neurologie
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
Tel.: 724 330 798

Bankovní spojení:
Poštovní spořitelna, a.s.
Č. ú.: 156 897 053/0300

Tisk: Baloušek, s.r.o.

www.c-m-t.cz

Společnost C-M-T děkuje 
za podporu sponzorům:  
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