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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.

1

Valná hromada Společnosti C-M-T

34

Valná hromada Společnosti C-M-T



2

letos poprvé Vás zdravím s Bulletinem. Doufám, že jste letošní velmi mrazivou 
zimu přečkali ve zdraví a už se stejně jako já nemůžete dočkat sluníčka a teplíčka.  
Již popáté jsem na letošní Valné hromadě dostal Vaši důvěru a znovu jsem byl 
zvolen předsedou naší Společnosti. Děkuji Vám za Vaši důvěru a věřím, že i ve 
stávající těžké době se nám podaří přežít alespoň na stejné úrovni jako doposud.  
O plánech Společnosti na rok 2012 se více dočtete v zápisu z Valné hromady. 
Zde bych Vás rád upozornil na fakt, že díky iniciativě Společnosti C-M-T Minis-
terstvo práce a sociálních věcí ČR uznalo chybu v zákoně o dávkách pro zdra-
votně postižené občany č. 329/2011 Sb., který je účinný teprve od 1.1.2012, 
a již i připravilo novelu, která tuto chybu napraví. Jedná se konkrétně o změnu
přechodných ustanovení zákona, dle kterých se nyní příspěvek na zvláštní 
pomůcku, poskytovaný na zakoupení motorového vozidla, poskytne osobě, 
které původní pětiletá lhůta na poskytnutí příspěvku (dle vyhlášky č. 182/1991 
Sb.) neuplynula k 31.12.2011 až po deseti letech. Změna by měla začít platit 
od poloviny roku 2012. Považuji to za velký úspěch. Také bych Vás rád upozornil 
na nově vzniklé webové stránky. Jedná se o diskusní fórum „Sex na vozíku stokrát 
jinak“. Autorka projektu zve k povídání o vztazích a sexu na vozíku, o antikoncepci, 
o nejrůznějších pomůckách a dalších tématech. Diskusní fórum najdete na adrese: 
http://forum.sexnavoziku.cz/. Považuj podobné diskuze za velmi prospěšné, 
protože pomáhají odstraňovat mnohá tabu, ale i mýty o životě zdravotně postižených.  

 
Krásné jaro vám všem 
           a na shledanou v Piešťanech. 

                                                                               
                             Michal

Milí přátelé,

Členské příspěvky na rok 2012
Výše členského příspěvku se v letošním roce nemění. 

Zůstává tedy i nadále ve výši 250,-Kč. 
prosíMe vŠeCHny Členy, 

aBy vZHleDeM k FInanČní sITUaCI spoleČnosTI C-M-T 
svŮJ ČlenskÝ příspěvek UHraDIlI Co neJDříve!!! 

Částku zašlete na účet Společnosti C-M-T, č. účtu 156897053/0300. 
Jako variabilní symbol uveďte své evidenční číslo.
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Místo konání: Knihovna Neurologické kliniky dospělých, uzel D, 2. patro 
Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, Praha 5

1. Zahájení
Valnou hromadu zahájil Mgr. Michal Šimůnek v 16.30 hod. Valné hromady 
se zúčastnilo 80 hlasujících členů Společnosti C-M-T. Z toho bylo přítomno 
35 hlasujících a na základě plné moci bylo 45 platných hlasů. 
Jednání se zúčastnili i 3 hosté.
Ke dni konání valné hromady měla Společnost C-M-T 192 řádných členů.
Aby byla valná hromada usnášeníschopná, je potřeba účast 25% členů, 
tj. 48 osob. Valná hromada byla prohlášená za usnášeníschopnou.

2. schválení jednacího a volební řádu, volba předsedy valné hromady, zapi-
sovatele a ověřovatele zápisu

Valné hromadě bylo navrženo následující složení orgánů valné hromady:
předseda valné hromady – Mgr. Michal Šimůnek; zapisovatel – Blanka 
Klouzalová; ověřovatel zápisu – Ivana Jandová; osoba pověřená sčítáním 
hlasů – Petr Fišer.

pro               80 
proti               0
zdrželi se       0 
Navržené osoby byly zvoleny.
 
Předseda valné hromady dal hlasovat o jednacím a volebním řádu a o programu
valné hromady, který byl uveden na pozvánkách, zaslaných všem členům 
Společnosti v zimním Bulletinu 2011. 

pro              80
proti              0      
zdrželi se      0  
Jednací řád, volební řád a program valné hromady byl schválen.

3. Informace o činnosti společnosti C-M-T v roce 2011
Předseda Společnosti Mgr. Michal Šimůnek informoval valnou hromadu 
a seznámil účastníky s níže uvedenou činností Společnosti v roce 2011. 

Informace z valné hromady Společnosti C-M-T konané dne 9.3.2012
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Společnost C-M-T vyjádřila nesouhlas s plány vedení FN v Motole ve věci 
specializované DNA laboratoře, byly odeslány dopisy ministru zdravotnictví
MUDr. Leoši Hegerovi, řediteli FN v Motole JUDr. Ing. Miloslavu Ludvíkovi 
a řediteli Všeobecné zdravotní pojišťovny MUDr. Pavlu Horákovi. Uvedené
pracoviště provádí DNA vyšetření pacientů a rodin s nemocí CMT. Vel-
ká část našich členů vděčí pracovníkům laboratoře v čele s prof. Pavlem 
Seemanem za potvrzení či upřesnění jejich diagnózy. Na toto téma proběhlo
i jednání s ředitelem FN Motol JUDr. Ing. Ludvíkem, kterého se zúčastnil 
prof. Seeman spolu Mgr. Šimůnkem. Následně byla předána petice proti 
zrušení specializované DNA laboratoře, kterou podepsalo cca 300 osob, 
včetně lékařů z celé republiky. Prof. Seeman informoval přítomné o stáva-
jící situaci laboratoře a vyjádřil naději ve zlepšení stavu.
Vedení jednání kolem připravované sociální reformy, účast na semináři
v Poslanecké sněmovně ve věci sociální reformy, účast na demonstraci proti
reformě, sepsání dvou usnesení Společnosti ve věci sociální reformy, 
zaslání všem poslancům, senátorům a členům vlády, sepsání Oznámení 
o distanci Společnosti od účasti NRZP na demonstraci odborů. 
Iniciativa kolem změny podmínek pro získání příspěvku na auto. Článek 
v HN, reportáž v TV PRIMA. Poslanecký návrh novely, který věc vyřeší.
Jednání ve věci nového indikačního seznamu, otázka Janských Lázní apod. 
Lázeňská péče pro osoby s CMT se prozatím nijak nemění.
21. - 23.05.2010 se uskutečnil rekondiční víkendový pobyt Společnosti 
C-M-T v obci Malenovice v Beskydech
Seminář Společnosti C-M-T v Mikulově ve dnech 30.9. - 2.10.2011.
Dvoudenní prezentace Společnosti C-M-T na výstavě Ostrava HANDICAP 
2011, říjen 2011.
Prezentace Společnosti na 25. Českém a slovenském neurologickém sjezdu
v Brně, listopad 2011.
Sjíždění řeky Moravy, září 2011
Ve spolupráci s HANDI JOBS o. s. se uskutečnilo víkendové relaxační 
setkání členů Společnosti C-M-T v Jeseníkách v srpnu 2011 a víkendové 
setkání členů Společnosti C-M-T v Beskydech v říjnu 2011.
Víkendové setkání členů Společnosti v Soběšicích, červen 2011.
Sepsání stanoviska Společnosti k prohlášení pacientských organizací 
s vzácnými onemocněními, připojení se k Národnímu plánu pro vzácná 
onemocnění.
Jednání se zástupcem firmy STANNAH s.r.o., uzavření partnerství a získání
sponzorského daru
Příprava a výroba DVD - Nejnovější poznatky u dědičné neuropatie 
Charcot Marie Tooth.

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•
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Příprava Bulletinu, příprava článků na web Společnosti, vypracování dotazů,
sociální poradenství při telefonických a e-mailových dotazech, zpracování 
námitek, odvolání, žádostí a žalob.
Zpracování žádostí o dotace na MPSV, MZ a Úřad vlády pro rok 2012, 
vyúčtování čerpání dotace a sepsání závěrečných zpráv na MZ, MPSV 
a Úřad vlády

•

•

Ve Společnosti C-M-T bylo ke dni 31.12.2011 registrováno 192 řádných členů,
3 čestní členové,  43 spolupracujících lékařů z České republiky a 13 lékařů
ze Slovenska. Během roku 2011 výbor odsouhlasil přijetí 9 nových členů. 
Během roku 2011 se 6 členů odhlásilo z členství, 8 členů bylo vyňato 
z evidence z důvodu nezaplacení členského příspěvku, 2 členové zemřeli.
Mgr. Michal Šimůnek poděkoval všem přítomným lékařům i členům Společ-
nosti za spolupráci. Prof. Pavlu Seemanovi pogratuloval k jeho jmenování 
profesorem.

4. schválení výroční zprávy, účetní závěrky hospodaření za rok 2011, 
schválení zprávy revizní komise

Výroční zprávu a návrh účetní závěrky za rok 2011 přednesla místopředsed-
kyně a hospodářka Společnosti Ivana Jandová.

Zprávu revizní komise, kterou vypracovala Ing. Renáta Prachařová, přednesla 
místopředsedkyně a hospodářka Společnosti Ivana Jandová.
Vzhledem k tomu, že k předneseným zprávám a návrhům nebyly podány 
žádné žádosti o vysvětlení ani jiné návrhy, vyzval předseda valné hromady 
přítomné k hlasování.

Hlasování o výroční zprávě a účetní závěrce hospodaření za rok 2011.
pro            80 
proti           0  
zdržel se      0 
Výroční zpráva za rok 2011 a řádná účetní závěrka za rok 2011 byly schváleny.

Hlasování o revizní zprávě za rok 2011.
pro             80    
proti            0
zdržel se     0
Revizní zpráva byla schválena. 

5. schválení změny stanov společnosti C-M-T 

Mgr. Michal Šimůnek prezentoval návrh výboru Společnosti na změnu 
stanov v počtu členů výboru Společnosti C-M-T. Místo stávajících devíti 
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členů by nový výbor byl pouze sedmičlenný. Ing. Josef Zajíc vystoupil proti 
tomuto návrhu. Po krátké diskusi bylo přikročeno k hlasování. 
pro změnu     70
proti                6
zdrželo se       4

Změna stanov byla schválena. ČL. VIII bod 2. první věta stanov Společnosti 
tedy nyní zní: „Výbor tvoří 7 členů, zvolených Valnou hromadou.“

6. volba členů výboru společnosti a revizní komise společnosti

Výbor Společnosti pracoval od minulé valné hromady ve složení: 
Bc. Milan Doležal; Ivana Jandová; As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.; 
PaedDr. Jitka Molitorisová; Bc. Kateřina Pomklová; Bohuslava Sokolová; 
Prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.; Mgr. Michal Šimůnek; Ing. Josef Zajíc.

Revizní komise pracovala ve složení: 
Blanka Fialová; Ing. Renata Prachařová; Hilda Šebestová.

Mgr. Michal Šimůnek poděkoval členům výboru i revizní komise Společnosti
za práci. Pro nové volební období, vzhledem ke schválené změně stanov, 
prezentoval návrh výboru Společnosti, aby složení výboru pro rok 2012 bylo 
následující:
Bc. Milan Doležal
Ivana Jandová
As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Bc. Kateřina Pomklová
Prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.
Mgr. Michal Šimůnek
Ing. Josef Zajíc.

Revizní komise Společnosti zůstává beze změn.

Hlasování o složení výboru a revizní komise na rok 2012. 
pro             79   
proti             0     
zdržel  se     1   
Valná hromada schválila složení výboru a revizní komise Společnosti C-M-T  
pro rok 2012. Mgr. Michal Šimůnek poděkoval Jitce Molitorisové a Bohuslavě
Sokolové za mnohaletou práci pro Společnost. 
7. plán činnosti a úkoly společnosti na rok 2012  
Valná hromada byla seznámena Mgr. Michalem Šimůnkem s plánem činnosti
a úkoly Společnosti C-M-T v roce 2012:
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Žádost o dotaci na MPSV – odborné sociální poradenství – získána dotace 
Žádost o dotaci na úřad vlády – schváleny dotace na činnost a Bulletin
Žádost o dotaci na MZ – výsledek není doposud znám
Víkendový  pobyt - Hotel Máj v Piešťanech ve dnech 6. - 11.5.2012
Víkendový odborný seminář v Karlových Varech v penzionu Hubertus 
ve dnech 28. - 30.9.2012
Příprava informační a návodné brožury k rehabilitaci osob s nemocí CMT
Vznik pacientského registru osob s CMT v ČR
Vznik stránek Společnosti CMT na Facebooku, rozšíření soc. poradenství 
i pro jiná postižení
23. neuromuskulární sympozium 3. - 4.5.2012 Brno 
– prezentace Společnosti C-M-T
Účast na jednání vznikající asociace pro vzácná onemocnění

8. Diskuse

Mgr. Michal Šimůnek přítomné informoval o problémech s financováním
Společnosti kvůli ukončení spolupráce se Severočeskými doly a.s., 
které díky změně managementu na rok 2012 prozatím žádné peníze 
na sponzoring nepřidělují. Milan Doležal informoval o schůzce s býva-
lým ředitelem společnosti Ing. Demjanovičem s tím, že ještě existuje šance 
na získání omezených finančních prostředků od Severočeských dolů. 
Mgr. Michal Šimůnek vyzval členy Společnosti k větší aktivitě a k oslovení 
firem v jejich regionu se žádostí o sponzoring. Slíbil, že navrhne výbo-
ru Společnosti, aby úspěšný žadatel byl za získaných financích i sám 
zainteresován, a to tak, že určité procento ze získaných peněz získá 
zpět formou odměny.

9. Závěr
 
Valnou hromadu ukončil Mgr. Michal Šimůnek v 18.30 hodin.

schůze výboru společnosti C-M-T dne 09.03.2012
Po valné hromadě proběhlo jednání výboru společnosti C-M-T, na kterém byl 
Mgr. Michal Šimůnek zvolen i pro následující období předsedou Společnosti
C-M-T. Místopředsedkyní Společnosti C-M-T a zároveň hospodářkou byla 
zvolena paní Ivana Jandová.

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
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...na víkendové setkání na Šumavě.
Díky Vašemu zájmu o víkendový pobyt v Soběšicích u Sušice byl pro nás zarezer-
vován hotel „Pod Hořicí“ v termínu od 08.06 do 10.06.2012.
Cena za ubytování se v tomto roce navýšila, jelikož  objekt prošel celkovou 
rekonstrukcí. Pro rok 2012 je tedy cena stanovena na 550,- Kč/osoba/den. 
Na děti je možná sleva. Protože budeme mít k dispozici pouze 3. a 4. patro, 
počet míst je omezený.  Více informací najdete na webových stránkách 
www.sobesice.eu.
Pobyt začíná v pátek 8.6.2012 v 18.00 večeří a bude ukončen v neděli 10.6.2012 
obědem. V areálu je nově vybudovaný vyhřívaný bazén a je zde možnost 
rehabilitace. Program bude upřesněn dodatečně podle zájmu účastníků.
Pokud máte o tuto akci zájem a zajímají Vás bližší informace, kontaktujte mne 
do 20.4.2012 na telefonní číslo 737 301 277 či 383 335 159 nebo na e-mail: 
sokolova.bohuslava@seznam.cz.  
       Bohuslava Sokolová

…vyhlídkové lety pro hendikepované zdarma
Letecké služby Hradec Králové, a.s. pořádají dne 23.6.2012 již pátý ročník akce 
„OPEN SKIES FOR HANDICAPPED“ na letišti Hradec Králové. Jedná se o vyhlídkové
lety pro postižené spoluobčany s celodenním doprovodným programem 
pro zúčastněné. V průběhu uplynulých ročníků se uvedené akce zúčastnilo 
přibližně 8500 postižených spoluobčanů z celé republiky a pro 2570 z nich 
pořadatelé dokázali zabezpečit vyhlídkové lety. Jako přihláška slouží formulář 
Souhlas s letem, který je nutné mít potvrzený od lékaře. Ten zašlete na emailovou
adresu: bergmanova@agenturaarte.cz, nebo poštou na Marta Bergmanová, 
Jiráskova 266, Smiřice 503 03. Formulář, podrobnosti o akci a videa a fotografie 
z minulých ročníků naleznete na http://www.lshk.cz/cs.

Pozvánka . . .

Nabídka produktů firmy Favea, spol. s.r.o. pro členy Společnosti C-M-T
Tak jako v předešlých letech, tak i letos vyhověl PharmDr. Milan Krajíček naší žádosti
a vychází nám vstříc s nabídkou produktů firmy Favea, spol. s.r.o. z Kopřivnice.
Opět tedy máte možnost objednat si vitamíny C, E, B12, Ginkgo, Magnesium,
Koenzym Q10, Imunoenzym  a další 2 zcela nové produkty za zvýhodněné ceny. 
Podrobnosti najdete v přiložené objednávce.

                                                                                                    Blanka Klouzalová  
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Dění kolem C-M-T
kožní biopsie
Darováním kousku své kůže – kožní biopsie - pomohly 2 pacientky s nemocí
CMT (motorický typ s poruchou HSP22 genu) zahájit belgickým vědcům 
na Universitě v Antverpách výzkumný projekt, který má za cíl vypěstovat 
motorické neurony přeprogramováním kmenových buněk, izolovaných z kulti-
vovaných buněk z odebraných vzorků kůže. Vzorky kůže byly odebrány v Praze 
na Neurologické klinice FN v Motole v den konání valné hromady Společnosti 
CMT a v živném médiu byly odeslány k dalšímu zpracování do Antverp. Tamní 
vědci ze skupiny prof. Vincenta Timmermana si kladou za cíl na vypěstovaných 
neuronech, které nesou také mutaci HSP22 genu, jako pacienti testovat a studovat 
substance na zlepšení axonálního transportu a přežívání neuronů i v přítomnosti
této mutace ve svém genetickém kódu. Získání těchto nervových buněk, 
nesoucích poruchu HSP22 genu, bude dalším krokem k testování léčebných substancí
pro tento vzácný typ CMT na tkáni, pocházející od pacientů. Profesor Timmerman 
a jeho tým bude využívat svých dosavadních zkušeností a výsledků, získaných 
na zvířecích modelech a na poruchách genu pro HSP27 – např. právě 
s Tubastatinem, o kterém píšeme níže. 

                                                                                 Blanka Klouzalová, 
MUDr. Pavel Seeman

zleva: pí. Solčánová, MUDr. Seeman, MUDr. Haberlová, pí. Klouzalová
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Lék TUBASTATIN

Dotaz: 
Dobrý den, na zahraničních internetových stránkách jsem se dočetl o novém léku 
TUBASTATIN, s nímž byl dosažen velmi dobrý výsledek při pokusné léčbě CMT. 
Lék se vyrábí i v ČR - firma CAYMAN PHARMA se sídlem v Praze. Chci se zeptat, 
zda o tomto léku máte bližší informace a zda je proplácen zdravotní pojišťovnou. 

Děkuji.

 
odpověď: 
Dobrý den, děkují  za zajímavý dotaz, nedávno jsem byl na kongresu v Montrealu
na přednášce prof. Timmermana, který o efektu této látky - Tubastatinu A na buňky
s mutací HSPB1 genu mluvil. Firma, která látku vyrábí, se opravdu jmenuje 
Cayman, ale je to americká firma (http://www.caymanchem.com/app/template/
Product.vm/catalog/10559). 
Tubastatin je inhibitor enzymu histondeacetylazy, tedy ovlivňuje expresi genů. 
Podrobnosti o této studii na buňkách, na které se podílel i prof. Timmerman, 
jsou zde: http://www.nature.com/nm/journal/v17/n8/fig_tab/nm.2396_F6.html. 
Tam je vidět, že jde skutečně jen o buňky s mutací v genu HSPB1. Ta látka nebyla
používána u lidí, ale jen u buněk, které nesou mutaci v HSPB1 genu, případně 
na myších, které mají uměle vytvořenou poruchu HSPB1 genu - tedy poruchu, 
která způsobuje jeden velmi vzácný a speciální typ neuropatie a určitě není možné
očekávat, že by tato látka pomáhala u ostatních typů CMT, spíše by mohla uškodit.
Možná v budoucnu bude moci tato látka pomoci, ale jedině pacientům
s poruchou HSPB1 genu, takového jsme ale zatím v ČR neměli - jde o velmi
vzácný typ CMT. Tubastatin A není zatím lékem, ale jen výzkumnou chemikálií, 
u které není zatím známé, co vše může způsobit...
 

 
                                                                                                        

S pozdravem 
MUDr. Pavel Seeman
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Podporujeme
společné prohlášení pacientských organizací ke dni 

vzácných onemocnění 29. února 2012
Toto společné prohlášení zástupců organizací pacientů se vzácnými onemocně-
ními poukazuje na oblasti a témata, která jsou z pohledu pacientů nejdůležitější 
a měla by být zohledněna při další práci na národním plánu pro vzácná onemoc-
nění i při tvorbě národní legislativy v oblasti vzácných onemocnění. 

Když člověk onemocní vzácnou chorobou, je v podstatně složitější situaci než 
člověk s chorobou častou, ať už jde o diagnostiku, možnosti léčby nebo informace
o nemoci. Přitom by měl mít stejná práva jako ostatní pacienti. Aby bylo možné
napravit znevýhodnění, které takové diagnózy znamenají, je zapotřebí kategorii 
vzácných onemocnění zakotvit v příslušných předpisech a standardizovat speci-
fický přístup tak, jak je tomu například ve většině zemí Evropy a USA a jak to před-
pokládá Nařízení rady Evropy z roku 1999/2000.                 

Diagnostika, léčba a péče o pacienty se vzácným onemocněním je v České 
republice na rozdílné úrovni. Většina případů je řešena ad hoc: nejsou zavedeny 
standardy léčby ani odpovídající legislativa. Aby bylo možné kvalitu péče 
do budoucna garantovat, považujeme za nezbytné zakotvit v odpovídajících 
normách především včasnou diagnostiku, rovný a včasný přístup k léčbě, a rozvoj 
sítě specializovaných center. Tyto cíle zmiňuje m. j. Národní strategie pro vzácná
onemocnění a doporučení rady EU o vzácných onemocněních a měl by z nich 
vycházet i Národní plán pro vzácná onemocnění.

K dosažení těchto cílů je podle našeho názoru zapotřebí učinit následující kroky: 
vymezení specifické kategorie vzácných onemocnění v české legislativě 
standardizace léčebných postupů pro jednotlivé diagnózy v souladu s doporu-
čenými evropskými standardy
legislativní zakotvení zvláštního režimu orphan drugs (léků na vzácná 
onemocnění)
usnadnění přístupu pacientů k novým lékům a léčebným postupům 
zakotvení statusu specializovaných léčebných center a rozvoj sítě těchto 
center (pro některé nemoci dosud neexistuje odpovídající pracoviště) 
posílení přeshraniční spolupráce při léčbě a výzkumu 
rozvoj diagnostiky tak, aby co nejméně pacientů zůstávalo bez správné 
diagnózy 
stanovení pevného časového harmonogramu uskutečňování jednotlivých cílů 

•
•

•

•
•

•
•

•
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•
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v rámci národního plánu, který bude naplňovat národní strategii vyhlášenou 
vládou v roce 2010 
zohlednění specifik vzácných onemocnění v oblasti sociální politiky •

Národní plán pro vzácná onemocnění by měl obsahovat přesný postup, jak těchto
cílů dosáhnout.

Toto společné prohlášení vzniklo v rámci přípravy založení a formulace cílů 
platformy na podporu činnosti sdružení pacientů se vzácnými onemocněními. 

V Praze dne 24. února 2012

Od 01.01. do 31.03.2012 
oslavili životní jubileum tito naši členové

Poptodorovová Jana         70 let 
Horáková    Anežka          65 let 
Šmucrová   Anna             65 let 
Čašová Jana                    60 let 
Pešková  Marta                55 let 
Fialová  Miluše                 50 let 
Moric Zdeněk                   50 let
Skřiňák Libor                    50 let 
Fojtík Tomáš                    45 let 
Chodílková   Dana             40 let 

Společenská rubrika

Blahopřejeme !

Gratulaci k narozeni dítěte: 

manželům Tůmovým  

a manželům Němcovým
  

1.

elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé
zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení
signalizace telefonního zvonění

III. pomůcky určené pro těžce zrakově postižené osoby 
vodící pes
slepecký psací stroj
DYMO kleště
elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé
elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé
diktafon
indikátor barev pro nevidomé
měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem
kalkulátor s hlasovým výstupem
kamerová zvětšovací lupa
digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem
digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillský
displejem
digitální zvětšovací lupa
braillský displej pro nevidomé
speciální programové vybavení pro zrakově postižené
tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé
hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé

Vyplácení příspěvku je v kompetenci krajských poboček Úřadu práce. V případě,
že Vám nebo Vašemu dítěti nebyl příspěvek na pomůcku přiznán nebo byl 
odejmut, lze ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí o odebrání nebo 
nepřiznání příspěvku podat odvolání.

příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení 
motorového vozidla - zákon č. 329/2011 sb., o poskytování 

dávek osobám se zdravotním postižením

Příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidla
je poskytován osobě starší 3 let, která splňuje zdravotní indikace stanovené 
v příloze zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením, a která se opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a je schopna
řídit motorové vozidlo nebo je schopna být převážena motorovým vozidlem; 
splnění podmínky opakovaného dopravování se prokazuje čestným prohlášením.

Vyplácení příspěvku je v kompetenci krajských poboček Úřadu práce. V případě,
že Vám nebo Vašemu dítěti nebyl příspěvek na pomůcku přiznán nebo 
byl odejmut, lze ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí o odebrání nebo 
nepřiznání příspěvku podat odvolání.

•
• 
•

•
• 
•
•
• 
•
•
• 
•
•
• 
•

• 
•
•
• 
•
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Ve dnech 24. - 26. února 2012 jsme měli možnost zúčastnit se pilotního 
školení mezinárodního projektu  Travors2. Školení bylo velmi zajímavé 
a přínosné. K nejvíce diskutovaným otázkám v rámci školení patřila legislativa, 
upravující podmínky zaměstnávání osob se zdravotním postižením, etické 
zásady práce a komunikace. Toto školení se konalo v prostorách hotelu Puls 
v Ostravě, jehož prostory jsou zcela bezbariérové. Více informací naleznete 
na www.arena-vitkovice.cz/hotel-puls/. 

Bližší informace o školení Travors2 pak naleznete na  http://www.travors-2.eu/cz/.
 
                                                                                         Jan Ryška, Závada

Zúčastnili jsme se 

zleva: Klouzal, pí. Klouzalová, Ryška
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novinky v nemocenském pojištění 
Sociální otázky

vycházky během dočasné pracovní neschopnosti
Ošetřující lékař může vycházky nově povolit nejvýše v celkovém rozsahu 
6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Rozhodnutí, zda se 
vycházky vymezí na konkrétní časový úsek nebo několik konkrétních 
časových úseků, je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře. Ten může vycházky
povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práce 
neschopného občana a který nenarušuje stanovený léčebný režim.
ve výjimečných případech může ošetřující lékař povolit, aby si vážně 
nemocný volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. 
Tomu všemu však musí předcházet písemný souhlas příslušné okresní správy 
sociálního zabezpečení na základě žádosti ošetřujícího lékaře. Za výjimečné 
případy se považuje mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní 
léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav.
 
peněžitá pomoc v mateřství
I nadále platí, že otec dítěte či manžel ženy, která dítě porodila, může uzavřít 
s matkou dítěte dohodu o převzetí dítěte do péče. Pro účely nároku na peně-
žitou pomoc v mateřství lze tuto dohodu uzavřít minimálně na dobu 7 kalen-
dářních dnů po sobě jdoucích.
 
krátkodobá zaměstnání
Z důvodu zamezení uzavírání opakovaných krátkodobých zaměstnání v jed-
nom kalendářním měsíci mezi stejným zaměstnavatelem a zaměstnancem, 
u kterých nevznikala povinnost zaměstnavatele odvádět pojistné na sociální
zabezpečení, se nově upravují tzv. krátkodobá zaměstnání (zaměstnání kratší
15 dnů). Z těchto zaměstnání bude zaměstnanec účasten nemocenského 
pojištění po dobu jejich trvání v kalendářním měsíci, pokud součet jeho 
příjmů z těchto zaměstnání dosáhne v kalendářním měsíci částky aspoň 
2 500 kč. V praxi to bude rovněž znamenat, že zaměstnavatel bude mít 
povinnost odvádět za tyto zaměstnance pojistné na sociální zabezpečení.
Dosud platilo, že pokud zaměstnanec v kalendářním měsíci vykonával pro 
stejného zaměstnavatele krátkodobá zaměstnání, která podle zákona neměla 
trvat a ani netrvala déle než 14 kalendářních dnů, nebyl zaměstnanec účasten
nemocenského pojištění. Zaměstnavatel neodváděl za tyto zaměstnance 
pojistné na sociální zabezpečení.

                                                                          Zdroj: ČSSZ

výpůjčka zvláštní pomůcky od Úp od 1.1.2012
Od 1.1.2012 se v rámci zákona č. 329/2011 Sb. , o dávkách pro osoby 
zdravotně postižené, na některé zvláštní pomůcky neposkytuje příspěvek 
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na jejich zakoupení. Jedná se konkrétně o schodišťovou plošinu, stropní  zvedací
systém a schodolez, tyto pomůcky si  lze od 1.1.2012 na úřadu práce vypůjčit
v rámci smlouvy dle občanského zákoníku (§ 13, výše uvedeného záko-
na). Jak to však probíhá v praxi? Úřady práce bohužel mnohdy ani nevědí, 
že by měly nějaké výpůjčky pomůcek řešit,  na internetových  stránkách 
portálu MPSV neexistuje zvláštní formulář na žádost o tuto výpůjčku. 
na základě informací z Mpsv se však žádost o tuto výpůjčku pomůcky 
podává na stejném formuláři, jako žádost o příspěvek na zvláštní pomůc-
ku. Úřady práce však dosud nemají žádné pokyny, co s přijatou žádostí dělat, 
nemají vzory smluv dle občanského zákoníku ani bližší informace, jak 
v tomto případě pomůcku pro úřad pořídit a kdo jim v tom odborně poradí.

                                                              Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek
 
Jaké příspěvky na podnikání může získat osvČ, 
pokud je osobou se zdravotním postižením

Od 1.1.2012 nabývá účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, která přináší
změny v oblasti zahájení podnikání zdravotně postižených jako OSVČ. 
Jak stát může podpořit zdravotně postiženého uchazeče o práci, který je 
v evidenci Úřadu práce a chce začít podnikat?
-  Nově si nelze žádat o vymezení chráněné pracovní dílny, ale o vymezení
chráněných pracovních míst (CHPM) – a to na základě dohody s Úřadem práce.
O vymezení může žádat i osoba samostatně výdělečně činná - § 75 zákona 
o zaměstnanosti
- Na základě vymezení CHPM Úřad práce poskytne příspěvek na zřízení
chráněného pracovního místa – příspěvek činí osminásobek či dvanácti-
násobek za osob s těžším zdravotním postižením průměrné mzdy – § 75 
odstavec 4 a následující zákona o zaměstnanosti
- Příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením
se poskytuje do výše 75% skutečně vynaložených prostředků na mzdy,
maximálně do výše 8.000Kč – § 78 zákona o zaměstnanosti
- Po roce fungování OSVČ „firmy“ lze zažádat o příspěvek na částečnou úhradu
provozních nákladů, která činí maximálně 2.000 Kč na jednoho zaměst-
nance se zdravotním postižením –§ 78 odstavec 3 zákona o zaměstnanosti 
- Náhradní plnění lze poskytovat až do výše 36násobku průměrné mzdy 
v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku 
(tj. 854 136 Kč pro rok 2012) za každého přepočteného zaměstnance se zdra-
votním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. Pro účely 
tohoto limitu pro rok 2012 je tedy rozhodující přepočtený počet zaměstnan-
ců se zdravotním postižením u dodavatele v roce 2011. Stejná situace platí
i pro roky následující, tzn. i v případě nově vzniklých chráněných pracov-
ních míst, pokud zaměstnavatel splní podmínku zaměstnávání více než 
50 % osob se zdravotním postižením v průměrném ročním přepočteném počtu.  
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Úřad práce může uchazeči o zaměstnání poskytnout příspěvek na zřízení
společensky účelného pracovního místa, které uchazeč o zaměstnání 
pro sebe zřídí za účelem zahájení samostatně výdělečné činnosti (svČ):  
 
- O příspěvek je nutné požádat příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR. 
V případě kladného vyřízení (schválení žádosti) je s uchazečem 
o zaměstnání uzavřena dohoda, na jejímž základě bude uchazeči poskytnut 
příspěvek. Příspěvek je určen na nákup vybavení souvisejícího se zřízením
pracovního místa a poskytuje se zálohově. V dohodě se dále sjednává 
datum, od kterého se uchazeč o zaměstnání zavazuje SVČ zahájit, tzn. ukončení
evidence na ÚP ČR a přihlášení se jako OSVČ na příslušné okresní
správě sociálního zabezpečení. Rovněž je v dohodě sjednána doba, 
do které je uchazeč o zaměstnání, resp. OSVČ povinna provést vyúčtování 
a vrátit finanční prostředky, které nebudou vynaloženy na způsobilé výdaje.  
- Způsobilé výdaje, tedy to co lze za poskytnuté prostředky nakoupit, 
se rovněž sjednávají v dohodě. V dohodě se dále uchazeč o zaměstnání 
zavazuje vykonávat SVČ po stanovenou dobu, v současnosti 1 rok (neplatí
v případě, že je SVČ ukončena ze zdravotních důvodů). Pro bližší informace
doporučuji kontaktovat příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR, jež sdělí 
přesnější informace, zejména podmínky pro získání příspěvku a jeho výši.  
-  OSVČ, která zahájila SVČ na základě dohody s ÚP ČR (viz předchozí odstavec), 
může do 30 dnů od uzavření této dohody rovněž požádat příslušnou krajskou
pobočku ÚP ČR o poskytnutí překlenovacího příspěvku. Tento příspěvek 
je určen na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s výkonem SVČ, 
rovněž v tomto případě doporučuji obrátit se na ÚP ČR se žádostí o bližší informace.
Oba příspěvky nejsou nárokové a o jejich poskytnutí rozhoduje příslušné
krajská pobočka ÚP ČR, resp. její kompetentní pracoviště. Při rozhodování
zvažuje ÚP ČR zejména efektivitu vynaložených výdajů z hlediska 
regionálního trhu práce a posuzuje podnikatelský záměr uchazeče 
o zaměstnání. Z tohoto důvodu je důležité precizní vypracování podnika-
telského záměru, tak aby bylo patrno, že je realizovatelný a životaschopný.

Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

Česká spořitelna informuje o sociální kartě
Tiskové centrum České spořitelny zveřejnilo nejčastější otázky a odpovědi 
k tzv. sociální kartě. Vydávat je začne Česká spořitelna od konce června 
letošního roku. 

kolik sociálních karet bude v letošním roce vydáno?
Do konce letošního roku bude vydáno nejvýše 1 mil. sKaret.  
kde se budou karty vydávat?
sKarty si budou moci občané vyzvednout v příslušném pracovišti Úřadu
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práce ČR. Primárním kontaktem pro příjemce dávek budou tedy kontaktní
pracoviště Úřadu práce ČR. Ty budou karty sjednávat a zároveň předávat 
oprávněným osobám. Veškeré změny např. změny osobních údajů, žádost 
o znovuzaslání PIN ke kartě apod. se budou provádět také pouze prostřednic-
tvím kontaktních pracovišť Úřadu práce.
 
komu se budou skarty vydávat?
sKarty se budou vydávat všem příjemcům nepojistných dávek a dávek 
z oblasti státní politiky zaměstnanosti. 
 
Co bude na kartě uvedeno?
Na kartě bude uvedeno její číslo, jméno a příjmení držitele, identifikační 
číslo v systému MPSV a platnost karty. V případě speciální karty, která 
bude sloužit jako průkaz osoby zdravotně postižené, bude navíc fotografie 
držitele, stupeň zdravotního postižení a datum narození.
 
Co mám dělat, když kartu ztratím? Dá se zablokovat? kde dostanu novou kartu?
Veškeré požadavky budou vyřizovat kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR.
Karta půjde též zablokovat na bezplatné lince.
 
Budu muset mít kartu, i pokud si chci nechat dávky posílat na svůj účet?
Budu mít kartu, i pokud budu hlášen na úřadě práce jen 2 měsíce?
Ano, kartu postupně obdrží všichni příjemci dávek – pravidelných i jedno-
rázových. Kromě platební funkce bude mít karta také funkci identifikační
a autentizační.
 
proč budou vydávány karty všem příjemcům dávek, když měly být povinné 
jen pro ty, kteří dávky zneužívají?
sKarta kromě platební funkce bude zároveň sloužit jako klíč ke státní správě
– pomocí sKarty se bude občan prokazovat při vyřizování veškeré agendy 
na úřadech práce. Zároveň nahradí papírové průkazy osob se zdravotním 
postižením. Platební funkce je povinná při čerpání účelových dávek.
 
kde lidé najdou informace?
Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo v listopadu 2011 nové webové stránky
nazvané Sociální reforma – změny 2012 (socialnireforma.mpsv.cz). Zároveň 
byly připraveny informační letáky a plakáty, jejichž distribuce byla zajištěna 
zejména prostřednictvím úřadů práce. S první vydanou sKartou bude spuštěn 
speciální portál, kde lidé najdou veškeré informace včetně nejčastějších dotazů 
apod. Detailní informace o způsobu použití karty obdrží držitel přímo s kartou.
 
kolik bude skarta stát?
Vydání sKarty jedenkrát za její čtyřletou platnost bude pro držitele zdarma. 
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pokud Úp rozdělí výplatu dávky na více termínů, tak bude příjemce platit 
poplatky navíc?
ČS našla s MPSV takový způsob řešení, který zajistí, aby držitel karty neplatil
poplatky navíc.
 
kolik bude stát výběr z bankomatu?
Držitel karty má v rámci standardních služeb nárok na jeden výběr z banko-
matu ČS nebo provedení bezhotovostního příkazu zdarma. Každý další výběr 
z bankomatů ČS bude zpoplatněn 6 Kč. Výběr z bankomatu jiné banky bude 
zpoplatněn 40 Kč. Oba poplatky jsou standardními poplatky pro klienty ČS. 
 
Bude opravdu ministerstvo moci kontrolovat, za co příjemci dávek utrácejí?
Jak poznáte, zda si v potravinách kupuje někdo pivo nebo chleba?
V první fázi bude čerpání účelových dávek kontrolováno vůči tzv. Merchant 
Category Codes - kód kategorie obchodníka. V praxi to znamená, že nebudou
povoleny nákupy u vybraných typů obchodů např. videoherny, zlatnictví 
apod. Kontroly v dalších fázích projektu sociálních reforem budou teprve
definovány ministerstvem. Pro další fázi se plánuje kontrola účelových
dávek prostřednictvím elektronických daňových dokladů, které budou 
obchodníci podle právních předpisů vydávat při prodeji zboží a služeb. Tento 
způsob umožní následnou kontrolu na úroveň jednotlivých položek nákupu. 
 
proč bude umožněn pouze jeden výběr z bankomatu Čs zdarma a nikoli více?
Cílem standardních služeb, je umožnit bezplatný přístup k dávce. Držitel 
karty může platit kartou u obchodníků zdarma bez omezení, a pokud potřebuje 
hotovost, může si ji vybrat v bankomatu ČS, kde bude mít jeden výběr zdarma. 
 
Jak zajistíte kartu proti zneužití, když bude sloužit současně k placení
i identifikaci klienta? nebude možné ji díky tomu snadno zneužít?
Karta splňuje standardní bezpečnostní prvky, které jsou požadované kartovou
asociací. Veškeré platby u obchodníka budou autorizovány online a ověřo-
vány PINem.
 
Budu mít stejný den výplaty dávky jako nyní?
Ministerstvo neplánuje v souvislosti s vydáním sKarty změnu termínu výplaty
dávek.

                                                                                                             redakčně kráceno 
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Životní a existenční minimum od 1. 1. 2012
Definice životního a existenčního minima
Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů
k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. existenční 
minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje 
za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb 
na úrovni umožňující přežití. Tento institut byl vedle životního minima 
zaveden z důvodu větší motivace pro dospělé osoby v hmotné nouzi. 
Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele 
starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 
68 let. Životní a existenční minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 sb., 
o životním a existenčním minimu, v platném znění. Částky životního 
a existenčního minima, platné od 1.1.2012, jsou stanoveny nařízením vlády 
č. 409/2011 sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Částky životního minima, platné od 1. ledna 2012, činí za měsíc
1. pro jednotlivce – 3.410,- Kč
2. pro první osobu v domácnosti – 3.140,- Kč
3. pro druhou a další osobu v domácnosti, 
    která není nezaopatřeným dítětem – 2.830,- Kč
4. pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let – 1.740,- Kč
5. pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let – 2.140,- Kč
6. pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let – 2.450,- Kč

Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých 
členů domácnosti. 

Částka existenčního minima, platná od 1. ledna 2012, činí za měsíc 2.200,- Kč.

Započitatelné příjmy
S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce
nebo společně posuzovaných osob (z pracovní činnosti, z podnikání, 
z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského 
pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory 
v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné atd.) s výjimkou:

příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek,
příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých 
k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby,
náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní 
pohromy,
peněžní pomoci obětem trestné činnosti,
sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,
podpory z prostředků nadací a občanských sdružení,

•
•

•

•
•
•
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stipendií,
odměn za darování krve,
daňového bonusu,
příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob),
části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů,
příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku,
zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik 
a osvobození Československa,
příjmu plynoucího na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská 
práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného 
urovnání záležitostí.

•
•
•
•
•
•
•

•

Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory 
se podávají na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce 
Čr podle místa trvalého pobytu občana. Pracovníci příslušných kontaktních 
pracovišť poskytnou všechny potřebné informace.

                                                                   Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

příspěvek na zvláštní pomůcku - zákon č. 329/2011 sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Z důvodu častých dotazů na nově zavedený příspěvek na zvláštní pomůcku 
přinášíme kompletní informace k tomuto příspěvku:

Příspěvek na zvláštní pomůcku, poskytovaný na základě zákona č. 329/2011 
Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v sobě slučuje 
několik dříve poskytovaných klíčových příspěvků pro osoby se zdravotním
postižením (příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky, na úpravu bytu) a je 
určen k pořízení potřebného vybavení pro těžce postižené osoby. Nárok 
na tento příspěvek má osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, 
těžkým sluchovým postižením nebo těžkým zrakovým postižením charakteru 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (zdravotní stav trvá nebo bude 
trvat déle než 1 rok), a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.  
Příspěvek je poskytován osobám starším 1 roku (s výjimkou příspěvku
na úpravu bytu - poskytován osobám starším 3 let, a příspěvku na pořízení
vodícího psa - poskytován osobám starším 15 let), které tuto pomůcku
využijí k sebeobsluze nebo ji potřebují k realizaci pracovního uplatnění,
k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo
ke styku s okolím, a které mohou pomůcku využívat ve svém sociálním
prostředí; přitom se přihlíží i k dalším pomůckám, zdravotnickým
prostředkům, úpravám a předmětům, které osoba využívá.
Příspěvek lze poskytnout též na zvláštní pomůcku, která byla zakoupena 
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v průběhu 12 kalendářních měsíců před dnem zahájení řízení o poskytnutí
příspěvku.
Podmínkou přiznání příspěvku je, že pomůcku nehradí (plně ani částečně),
ani nezapůjčuje příslušná zdravotní pojišťovna. Příspěvek se neposkytuje
ani na pomůcky, které vám zdravotní pojišťovna neuhradila z důvodu, 
že nesplňujete potřebnou zdravotní indikaci. 
Příspěvek se poskytuje na zvláštní pomůcku v základním provedení, 
které vzhledem k zdravotnímu postižení žadateli plně vyhovuje a splňuje
podmínku nejmenší ekonomické náročnosti.
 
výše příspěvku na zvláštní pomůcku
Maximální výše příspěvku na jednotlivou pomůcku je 350 000,- Kč s tím, že pří-
spěvek může činit maximálně 90% z předpokládané nebo již zaplacené ceny 
zvláštní pomůcky. Pokud nemáte dostatek finančních prostředků k doplacení 
zbývající částky, může krajská pobočka Úřadu práce určit i nižší spoluúčast 
(minimálně však 1 000,- Kč). Při určování výše spoluúčasti se přihlíží k míře 
využívání zvláštní pomůcky, příjmům žadatele o příspěvek, příjmům dalších 
společně posuzovaných osob a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům.  
Pokud je cena pomůcky nižší než 24 000,- kč, příspěvek vám bude poskytnut
v případě, je-li váš příjem a příjem osob společně posuzovaných
nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního
minima společně posuzovaných osob. Ve zvláštních případech, zejména
pokud opakovaně žádáte o příspěvky na pomůcky, jejichž cena je nižší
než 24 000,- Kč, může krajská pobočka Úřadu práce poskytnout 
příspěvek i přesto, že je váš příjem a příjem společně posuzovaných 
osob vyšší než osminásobek životního nebo existenčního minima.  
Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních
měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000,- Kč (do tohoto limitu
se započítává i výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla). 
Od vyplacených částek se při určování součtu odečítají částky, které vrátíte 
nebo jejichž vrácení bylo prominuto.
 
Vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část je osoba,
které byl tento příspěvek vyplacen, povinna vrátit, jestliže
• nepoužila tento příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě
stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce na pořízení zvláštní pomůcky 
• nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení
nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce 
• v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců ode dne vyplacení příspěvku
přestala být vlastníkem zvláštní pomůcky 
• v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců ode dne vyplacení 
příspěvku přestala zvláštní pomůcku užívat (s výjimkou případu, kdy osoba 
přestala pomůcku využívat z důvodu změny zdravotního stavu) 
• použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání 
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• se prokáže, že osoba, uvedla v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku 
nepravdivé nebo zkreslené údaje
Pokud zemře osoba, které byl příspěvek vyplacen, nevzniká povinnost 
příspěvek nebo jeho poměrnou část vracet, totéž platí i v případě, že vodící pes, 
na kterého byl příspěvek poskytnut, zemře nebo ztratí své dovednosti z důvodu
onemocnění nebo úrazu, k němuž došlo bez zavinění příjemce příspěvku.   
Výpůjčka zvláštní pomůcky
Příspěvek na zvláštní pomůcku se neposkytuje na pořízení stropního 
zvedacího systému, schodišťové plošiny a schodolezu. Tyto zvláštní 
pomůcky se poskytují na základě smlouvy o výpůjčce podle občanského 
zákoníku osobě starší 3 let, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového
ústrojí uvedenou. v bodě a), b) nebo d) - i). O výpůjčce s vámi krajská 
pobočka Úřadu práce sepíše smlouvu, součástí této smlouvy je ujednání 
o vaší povinnosti zajistit řádnou instalaci a provoz pomůcky a hradit 
náklady na údržbu, opravy a revize pomůcky. Jestliže nemáte dostatek 
finančních prostředků k úhradě instalace zvláštní pomůcky, může vám krajská
pobočka Úřadu práce poskytnout příspěvek na instalaci pomůcky;
minimální spoluúčast na úhradě instalace pomůcky je však 1 000,- Kč.  
Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na jejichž pořízení se poskytuje 
příspěvek na zvláštní pomůcku
 
I. pomůcky určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí 

úprava automobilu vyžadující montáž (např. ruční ovládání, usnadňování 
nastupování, nakládání vozíku)
speciální zádržné systémy (nikoli běžná autosedačka)
speciální komponenty osobního počítače, např. uzpůsobená klávesnice, 
myš, speciální programové vybavení
nájezdové ližiny
přenosná rampa
stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě
stavebí práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC; jedná se o stavební
práce a s nimi nezbytně související materiál (nikoli o obklady, podlahové 
krytiny, sanitu apod.)

II. pomůcky určené pro těžce sluchově postižené osoby 
signalizace bytového zvonku, signalizace domovního zvonku, včetně
instalace
signalizace pláče dítěte, včetně instalace
speciální programové vybavení (aplikace do telefonu, programy do osobního
počítače) pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, 
odezírání nebo znakové řeči
individuální indukční smyčka
telefonní zesilovač
elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé

•

•
•

•
•
• 
•

•

•
•

•
•
• 
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1.

elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé
zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení
signalizace telefonního zvonění

III. pomůcky určené pro těžce zrakově postižené osoby 
vodící pes
slepecký psací stroj
DYMO kleště
elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé
elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé
diktafon
indikátor barev pro nevidomé
měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem
kalkulátor s hlasovým výstupem
kamerová zvětšovací lupa
digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem
digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillský
displejem
digitální zvětšovací lupa
braillský displej pro nevidomé
speciální programové vybavení pro zrakově postižené
tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé
hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé

Vyplácení příspěvku je v kompetenci krajských poboček Úřadu práce. V případě,
že Vám nebo Vašemu dítěti nebyl příspěvek na pomůcku přiznán nebo byl 
odejmut, lze ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí o odebrání nebo 
nepřiznání příspěvku podat odvolání.

příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení 
motorového vozidla - zákon č. 329/2011 sb., o poskytování 

dávek osobám se zdravotním postižením
 
Příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidla
je poskytován osobě starší 3 let, která splňuje zdravotní indikace stanovené 
v příloze zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením, a která se opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a je schopna
řídit motorové vozidlo nebo je schopna být převážena motorovým vozidlem; 
splnění podmínky opakovaného dopravování se prokazuje čestným prohlášením.
 
Vyplácení příspěvku je v kompetenci krajských poboček Úřadu práce. V případě,
že Vám nebo Vašemu dítěti nebyl příspěvek na pomůcku přiznán nebo 
byl odejmut, lze ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí o odebrání nebo 
nepřiznání příspěvku podat odvolání.

•
• 
•

•
• 
•
•
• 
•
•
• 
•
•
• 
•

• 
•
•
• 
•
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Podporujeme Výše příspěvku a lhůta pro jeho poskytnutí

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového 
vozidla se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy, k příjmu osoby 
a příjmu osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním
minimu a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům. Maximální výše 
příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla
činí 200 000,- Kč. Příspěvek lze poskytnout opakovaně po uplynutí lhůty 
10 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o přiznání předchozího příspěvku. 
 
Vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část je 
osoba, které byl tento příspěvek vyplacen, povinna vrátit, jestliže
• nepoužila tento příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě
stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce na pořízení zvláštní pomůcky 
• nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení
nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce 
• v období před uplynutím 120 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode 
dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla 
přestala být vlastníkem zvláštní pomůcky 
• v období před uplynutím 120 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne 
vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla přestala
zvláštní pomůcku užívat (s výjimkou případu, kdy osoba se přestala opakovaně
dopravovat nebo pozbyla schopnost být převážena motorovým vozidlem 
z důvodu změny zdravotního stavu) 
• se přestala opakovaně dopravovat nebo přestala být schopna převozu 
motorovým vozidlem 
• použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání, nebo 
• se prokáže, že osoba, uvedla v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku 
nepravdivé nebo zkreslené údaje

Vrácení daně z přidané hodnoty

S příspěvkem souvisí i daňová úleva - při koupi auta je možné zažádat 
na finančním úřadě v místě trvalého bydliště o vrácení daně z přidané 
hodnoty. Tento nárok najdete v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, § 85. Osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení DPH 
u jednoho osobního auta zakoupeného v ČR v období pěti let v maximální 
výši 100 000,- Kč. Nárok na vrácení zaplacené daně lze uplatnit nejpozději
do 3 let od konce kalendářního měsíce, ve kterém jste obdrželi rozhodnutí 
příslušného úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení osobního automobilu, 
nebo od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo.
Žádost o vrácení DPH musí mít tyto náležitosti:
• jméno, příjmení, trvalé bydliště a rodné číslo zdravotně postižené osoby, 
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• rozhodnutí úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla, 
• daňový doklad nebo doklad o nákupu osobního automobilu, který byl 
vystaven plátcem daně, 
• na dokladu je plátce povinen uvést tyto údaje: své obchodní jméno, sídlo,
daňové identifikační číslo, rozsah a předmět daňového plnění, datum nákupu,
sazbu daně a její výši.
 
Vrácení daně můžete uplatnit i při nákupu staršího ojetého vozu. Je však třeba
si vždy dopředu ověřit u prodejce, zda je plátcem DPH a zda vám může 
vystavit doklad, kde bude DPH vyčíslena. Bez toho nelze o její vrácení požádat.
U auta zakoupeného v bazaru je třeba mít na paměti,
že DPH se vrací (až na ojedinělé případy) pouze z rabatu autobazaru. 
Daňová úleva je vázána pouze na příspěvek na zakoupení vozidla, není možné
ji uplatnit na vůz, který si koupíte sami.

 
                                                      Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

Dotazy…

...příspěvek na bydlení

V rámci novely zákona o státní sociální podpoře, která začala platit od 1.1.2012, 
byl nově upraven příspěvek na bydlení. Ten je nově poskytován pouze na dobu 
omezenou – a to max. po dobu 84 měsíců v rozhodném období 10-ti let. Výjimku
z tohoto omezujícího pravidla tvoří byt,

a) který užívá osoba, které byl poskytnut příspěvek na úpravu tohoto bytu pod-
le zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
b) zvláštního určení podle občanského zákoníku, pokud je užívaný osobou, 
jejíž zdravotní stav zvláštní úpravu vyžaduje,
c) kde rodinu tvoří výlučně osoby starší 70 let.

Z novely však jednoznačně nevyplývá, zda se tato desetiletá lhůta začne počítat 
až od data 1.1.2012, nebo se budou sčítat doby poskytování příspěvku již před 
datem 1.1.2012.

Dle poskytnutého výkladu MPSV vyplývá, že lhůta 10-ti let se začne počítat 
až od data 1.1.2012. Tzn. v rámci zpřísnění legislativy by nemělo dojít k situaci, 
že někdo z důvodu dlouhodobého pobírání příspěvku na péči ztratí ihned k datu 
1.1.2012 nárok na příspěvek na bydlení.
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Dění kolem C-M-T …příspěvek na mobilitu

Mohu žádat o příspěvek na mobilitu, pokud nevlastním průkaz ZTP či ZTP/P ?

Příspěvek na mobilitu dle zákona č. 329/ 2011 Sb., náleží osobám, které nezvládají
potřebu mobility nebo orientace. Přiznání příspěvku tedy není přímo vázáno na 
vlastnictví průkazu ZTP či ZTP/P (jako tomu bylo v minulosti u příspěvku na provoz
motorového vozidla). V rámci přechodných ustanovení k zákonu je však uvedeno,
že pokud osoba vlastní průkaz ZTP či ZTP/P, považuje se podmínka nezvládnutí
mobility nebo orientace za splněnou, což znamená, že u osob s přiznaným 
platným průkazem ZTP či ZTP/P nebude v žádosti o příspěvek na mobilitu 
posudkovým lékařem nyní zjišťováno, zda zvládá/nezvládá jeden z těchto úkonů. 
Nicméně pokud průkaz ZTP či ZTP/P nevlastníte, máte právo žádost podat, 
na jejím základě pak posudkový lékař ČSSZ posoudí, zda zvládáte či nezvládáte
potřebu mobility nebo orientace (posuzuje se dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.). 
Nárok na dávku tedy může vzniknout i v případě, kdy nevlastníte průkaz ZTP či ZTP/P. 

…příspěvek na zvláštní pomůcku

Co je možné zahrnout do příspěvku na zvláštní pomůcku v rámci „stavebních prací
spojených s uzpůsobením koupelny a WC“?

Zákon č. 329/2011 Sb., v tomto případě odkazuje na prováděcí předpis 
č. 388/2011 Sb., který je však bohužel velmi stručný. Z odpovědi MPSV na tuto 
otázku však vyplývá následující: „Pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku 
nebudou brány v potaz výdaje spojené s obklady, dlažbou, madly, dveřmi, sklopnou
sedačkou. V potaz budou brány náklady na zdivo, spojovací materiál, omítku 
apod., dále rozvody vody (zjednodušeně trubky, kolena,…), kanalizace (odpady
– roury) a na elektroinstalační materiál. Z uvedeného vyplývá, že pro rozhodování
o příspěvku bude nutné znát podrobný rozpis prováděné úpravy a jejího cenového
vyjádření.“

                                                                       

...Je pravda, že o příspěvek na mobilitu nemohu požádat, pokud 
využívám jakoukoli pobytovou sociální službu?

Pravda to není. Zde je třeba citovat přímo § 6 zákona č. 329/ 2011 Sb.: „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
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2.

Zajímavosti

salcburk získal cenu eU pro město s nejlepší přístupností pro 
zdravotně postižené, olomouc zvláštní uznání

Access City Award pro rok 2012, evropské ocenění, udělované za zpřístupňování
měst zdravotně postiženým, získal rakouský Salcburk. Zvláštní uznání získala 
Olomouc spolu s třemi dalšími městy. Cílem každoročního udílení cen je odměnit
snahy o odstraňování překážek v městském prostředí a o podporu rovnoprávného
zapojení postižených občanů. Evropská komise v případě Salcburku vyzdvihla
dlouhodobou angažovanost, soustavný přístup a vynikající výsledky, kterých město
dosáhlo při zlepšování přístupnosti za přímé účasti zdravotně postižených. 
Olomouc byla oceněna za inovativní informační projekty a komunikaci. 
Evropská porota vybrala Salcburk za jeho vynikající výsledky ve všech klíčových 
oblastech zpřístupňování, kterými jsou: zastavěné a veřejné prostory, doprava 
a související infrastruktura, informace a komunikace (včetně nových technologií) 
a veřejná zařízení a služby. 

Zbývajícími finalisty byly krakov (Polsko), vybraný pro svoji soustavnou snahu 
o odstraňování překážek v náročných podmínkách nepřístupné infrastruktury 
a pro zvláštní pozornost, kterou město věnovalo přístupu k památkám kulturního
dědictví, Marburk (Německo), který se dlouhodobě zasazuje o přístupnost, 
má do budoucna vypracovanou jasnou a dlouhodobou strategii a do projektů 
zpřístupňování města – fází plánování počínaje a fází realizace konče – příkladně
zapojuje zdravotně postižené, a santander (Španělsko), jenž postoupil do finále
pro své soustavné a z hlediska přístupnosti citlivé městské programy založené 
na univerzální koncepci, jakož i pro kvalitu a udržitelnost dosažených výsledků.
Ocenění Access City Award se udělovalo podruhé. V prvním ročníku se vítězem 

služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním 
postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdra-
votnickém zařízení ústavní péče.“ Nejedná se tedy o jakoukoli pobytovou sociální
službu, ale pouze o výše citovaná zařízení. Pokud tedy využíváte jinou pobyto-
vou sociální službu (např. navštěvujete týdenní stacionář či chráněné bydlení), 
lze příspěvek na mobilitu čerpat bez omezení.

Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek



28

stala španělská Ávila. V letošním roce porota kromě vítěze a tří finalistů udělila
zvláštní uznání také městům: Grenoble (Francie) za veřejná zařízení a služby: 
město bylo oceněno za své dlouhodobé snahy o zlepšování přístupnosti a za 
soustavnou politiku pro sociální začleňování, jejíž realizace se může opřít 
o přístupnou infrastrukturu, lublaň (Slovinsko) za dopravu a související infrastrukturu:
vyzdvihnuto bylo soustavné a ucelené úsilí o zpřístupňování městského jádra 
(autobusy vybavené audio- a videosystémem pro hlášení zastávek, značení 
autobusových zastávek v Braillově písmu, dotykové mapy městského centra), 
olomouc (Česká republika) za informace a komunikace včetně nových technologií:
práce města vyústila v inovativní projekty, jakým je např. multimediální turistický
průvodce, jehož součástí je nový interaktivní navigační nástroj včetně systému 
GPS a také audio a videoinformace v několika jazycích, a Terrassa (Španělsko) 
za zastavěné a veřejné prostory: město vytrvale usiluje o zpřístupňování 
historických památek, zaměřuje se na odstraňování architektonických bariér
v obytných budovách, parcích, na ulicích, náměstích a v památkových objektech 
(např. instalací výtahů a budováním ramp a mostů).

                                                        Zdroj: Evropská komise v ČR

v Česku přibylo pět přátelských míst

Dalších pět subjektů získalo v neděli 8. ledna 2012 titul Přátelské místo. Český červený
kříž udělil tyto certifikáty podruhé v historii organizacím, které během loňské-
ho roku úspěšně ukončily certifikační proces. Mezi další Přátelská místa se zařadily 
veřejné instituce, hotely i úřady veřejné správy. Certifikací v roce 2011 úspěšně 
prošly Národní technické muzeum v Praze, Krajský úřad Karlovarského kraje, Krajský 
úřad Jihomoravského kraje, Clarion Congress Hotel Prague a ŠKODA AUTO Muzeum. 
 
Do projektu se hlásí stále nové instituce. I když byla Přátelská místa původně 
určena především pro komerční subjekty a poskytovatele služeb, stále více 
o speciální kurz mají zájem i úřady, muzea nebo knihovny. Přátelská místa 
jsou projektem Českého červeného kříže, který garantuje a realizuje na celém 
území republiky Oblastní spolek ČČK Hradec Králové. Cílem projektu je vytvořit
národní síť certifikovaných poskytovatelů služeb, u kterých bude mít klient 
s nejrůznějšími typy omezení garanci profesionálního přístupu a dostupnosti
služeb. Poskytovatelům udělený certifikát usnadní přístup ke klientům, umožní
oslovit i zákazníky se specifickými potřebami a zvýší kvalifikaci personálu. 
Klientům zase logo projektu napoví, kde se mohou spolehnout na odpovídající
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služby. Součástí certifikace je i posouzení přístupnosti prostor, například pro 
osoby se sníženou pohyblivostí, se smyslovým postižením nebo pro seniory.  
 
Klienti v praxi poznají standard nabízených služeb díky logu Přátelské místo. 
Jejich seznam najdou také na webových stránkách projektu www.pratelskamista.cz.
O účast v projektu mají největší zájem ubytovací zařízení a poskytovatelé 
služeb. Stále více se o něj ale zajímají i veřejné instituce a úřady. První certifikáty
za rok 2010 získaly například pražská Botanická zahrada, Úřad městské části 
Praha 2, Krajský úřad Královéhradeckého kraje nebo hotely MAS v Sezimově Ústí 
a Srní na Šumavě.

Přečetli jsme za Vás na internetu

…auto esa připravilo program Handycar pro osoby 
se zdravotním postižením
Vosoby s těžkým zdravotním postižením připravilo Auto ESA. Podporovateli 
projektu Handycar Auto ESA jsou Josef HURT – ruční ovládání, Helpnet.cz, 
Medicco s.r.o., ACA 1213, Sportovní klub vozíčkářů a AIM Insurance. Handi-
capovaným zájemcům o koupi vozu nabízí Auto ESA obsluhu v bezbariérovém 
prostředí, zprostředkování úprav řízení na místě, možnost získání zvýhodněného 
spotřebitelského úvěru, asistenční program zdarma či sníženou sazbu pojištění.
 
Dalšími zvýhodněními pro hendikepované zákazníky jsou překlenutí DPH, 
jehož zaplacení vyřídí Auto ESA s příslušným finančním úřadem za kupujícího, 
či pojištění státního příspěvku na zakoupení automobilu. Součástí programu 
Handycar je i odborné poradenství a pomoc při výběru vhodného typu vozu v 
závislosti na druhu zdravotního postižení a předpokládaného vývoje onemocnění. 
 
Program nabízí pro zdravotně handicapované řidiče i možnost zvýhodněného 
pravidelného či jednorázového servisu v servisním zařízení Auto ESA, které má 
dlouholeté zkušenosti s opravami všech značek a typů osobních a užitkových 
vozidel. Součástí servisu je i špičkově vybavený pneuservis. Servis Auto ESA 
realizuje ročně asi 10 000 zakázek jak předprodejního charakteru, tak pro stálé 
zákazníky. Samozřejmostí je výkup staršího vozidla za hotové, nebo na protiúčet. 
Více informací o projektu najdete na samostatných webových stránkách 
www.handycar.cz.
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…euroklíč také v pardubicích
Je možné si jej vypůjčit nebo koupit v Centru pro zdravotně postižené Pardubického
kraje. Jedná se o univerzální klíč, který je určen lidem se sníženou schopností 
pohybu, aby měli snadno dostupná veřejná sociální a technická kompenzační 
zařízení na celém území ČR. Jsou to např. výtahy, svislé a schodišťové 
plošiny osazené jednotným eurozámkem. V pardubickém CENTRU PRO ZDRA-
VOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE si nově můžete euroklíč vypůjčit
nebo koupit za částku 360,- Kč. Bližší informace a aktualizovaný seznam 
osazených míst naleznete na www.euroklic.cz nebo u pracovníků Centra 
na adrese Pardubice-Polabiny, Bělehradská 389 v provozní době od 8 do 16 hodin,
nebo na telefonech 466 335 630 a 775 693 987.

…vizionářský počin: zvedací plošina do letadla
Významné ocenění za unikátní pomůcku dostala firma Altech z Uherského 
Hradiště. Stala se jedním z vizionářů roku 2011. Ocenění udělovalo sdružení 
Czech-Inno ve spolupráci s agenturou Czech-Invest a Ministerstvem průmyslu 
a obchodu. V soutěži byly desítky velkých podniků i menších či začínajících 
firem. Vizionáři se stali ti, kdo se snaží přinést do svého podnikání něco navíc. 
Firma Altech získala cenu za vynález šikmé zvedací plošiny, která pomáhá lidem
s tělesným postižením nastupovat do letadla. Pomůcka s názvem SP-IKAROS 
je určena pro instalaci na sklopné schody a umožňuje snadný nástup imobil-
ních osob do všech typů letadel. Zajistí přepravu jedné osoby s omezenou 
pohyblivostí, sedící na sklopné sedačce plošiny, nebo jedné osoby, sedící 
na speciálním křesle mezi dvěma výškově rozdílnými zastávkami. Rozsah sklonu
dráhy a rozsah mezi obsluhovanými úrovněmi je dán technickými parametry 
plošiny. Další informace o společnosti Altech, která má v sortimentu řadu 
pomůcek pro vozíčkáře, lze najít na stránkách www.altech-uh.cz.
 

…v praze a středočeském kraji začala jezdit další speciální 
   taxislužba pro vozíčkáře
Od 4. ledna mohou vozíčkáři v Praze a středních Čechách využít nově vzniklé
služby, která je ve větších zahraničních městech naprosto běžná. Společnost, 
nabízející své služby na stránkách www.taxiprovozickare.cz, disponuje dvěma 
vozidly Volkswagen Caddy, která jsou vybavena nájezdovou plošinou a speci-
álními bezpečnostními pásy s elektronickým jištěním. Převážená osoba si může 
sama zvolit, jestli zůstane během cesty sedět na svém vozíku, či si přesedne 
na sedadlo. Vozidla jsou přestavěna a homologována tak, aby byla schopna 
převézt osobu na vozíku a další dva pasažéry. „Kromě standardní přepravy osob v 
rámci Prahy a středočeského regionu nabízíme také odvoz do lázní, na dovolenou,
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celodenní výlety a další balíčky na míru. Velmi mne těší, že již nyní máme v diáři
na leden klientku, která by ráda s kamarádkami navštívila vinný sklípek 
na Moravě, a dokonce volal i pán, že by se rád po létech s manželkou podíval 
do Itálie k moři. Bylo až dojemné, s jakou radostí pán začal spřádat plány 
na dovolenou, když jsem mu potvrdil, že i takovéto služby poskytujeme,“ 
uvedl ředitel projektu Jakub Pobořil. 
Ceník po Praze a okolí: 24,90 Kč/Km; Čekání: 4 Kč/min; Přistavení vozu: ZDAR-
MA; Minimální cena cesty Praha a okolí je 250,- Kč; Mimo Prahu: 20,- Kč/Km; 
Čekání: 4 Kč/min; Přistavení mimo Prahu: individuální sazba – částku sdělí 
předem dispečink. Minimální cena cesty je 500,- Kč. 
Telefon pro objednání taxi: 776 44 00 44. 
Více informací na http://www.taxiprovozickare.cz/. 

…Dopravní podnik prahy zveřejnil přístupnost zastávek
Na internetových stránkách Dopravního podniku Praha naleznete od 12. ledna 
ve vyhledavači spojení nové informace o přístupnosti tramvajových zastávek 
v Praze. Bezbariérově přístupná zastávka je vyznačena symbolem vozíčkáře 
a tentýž symbol s písmenem D označuje zastávku částečně přístupnou. Pracovníci
dopravního podniku rovněž připravují seznam dostupných zastávek a fotodo-
kumentaci ke každé z nich. Z celkového počtu 629 zastávek bylo nakonec 
vyhodnoceno jako přístupných 53, částečně přístupných 319 a nepřístupných 
257 zastávek.

…České dráhy vypravují podstatně více vlaků bez bariér, 
   bezbariérový je již téměř každý druhý spoj
České dráhy v letošním jízdním urychlily zavádění bezbariérových spojů. Oproti
loňskému roku vypraví v roce 2012 o 675 bezbariérových vlaků více. Celkem 
nabízejí České dráhy bezbariérové cestování ve 3 237 spojích, což představuje
48 % z denního průměru vypravených vlakových spojení. Některé linky jsou 
již dnes provozovány výhradně bezbariérovými spoji. Tento trend bude pokračovat
také v letech 2013 a 2014, kdy budou uvedeny do provozu desítky dalších 
moderních bezbariérových souprav.
Masivní nárůst bezbariérových spojů je v regionální dopravě díky pokračují-
cím dodávkám již známých bezbariérových souprav CityElefant pro příměstskou 
dopravu a modernizovaným motorovým jednotkám Regionova, které obsluhují
regionální spoje na mnoha vedlejších i hlavních tratích. V loňském roce byly 
do provozu uvedeny také zcela nové bezbariérové vozy RegioShuttle RS 1 od 
švýcarské společnosti Stadler a nové řídicí vozy pro klasické soupravy na hlavních 
tratích od české společnosti Pars nova. Dodávky těchto vozidel budou pokračovat 
také v roce 2012, což se promítne do dalšího odstraňování bariér v dálkové i regionální
dopravě v příštích letech, a to jak na vedlejších tak na hlavních páteřních tratích.   
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K výraznému navýšení garantované nabídky bezbariérových spojů, zveřejněných 
v Jízdním řádu 2013, došlo například na tratích Libereckého kraje (celá oblast 
Frýdlantského výběžku a také tratě Liberec – Tanvald – Harrachov a Smržovka – 
Josefův Důl) a dále například na tratích Hradec Králové – Jičín – Turnov, z Lovosic 
do České Lípy, Teplic v Čechách a do Loun, z Prahy na trati Posázavského pacifiku
do Dobříše i do Červan přes Jílové u Prahy nebo z Kolína do Ledečka.
      
Výrazné zkvalitnění služeb pro vozíčkáře se připravuje také v dálkových spojích.
U nejrozšířenějšího typu bezbariérového vozu pro rychlíky a expresy byla 
zahájena rozsáhlá modernizace, která bude znamenat pro vozíčkáře například 
příjemnější interiér, klimatizované prostory, nové nástupní plošiny ve více vozech 
nebo modernizované WC s uzavřeným systémem, které budou moci vozíčkáři 
využívat i při pobytu vlaku ve stanicích. S ohledem na přistavení části vozů 
do opraven ale došlo k přechodnému snížení nabídky bezbariérových vlaků 
na některých rychlíkových linkách. 
 
Vozíčkáři při svých cestách mají jednoduchou možnost plánování. Všechny spoje,
ve kterých je garantovaná přeprava vozíčkářů, jsou v jízdním řádu označeny 
příslušným piktogramem. Na webových stránkách ČD lze využít také vyhledá-
vač spojení, ve kterém lze zadat jako podmínku pro vyhledání spojení cestování 
na invalidním vozíku. Vyhledávač pak nabídne pouze bezbariérové spoje. 
Na internetových stránkách ČD www.cd.cz mají vozíčkáři k dispozici i další podrobné 
informace o podmínkách přepravy, přístupnosti stanic a typech bezbariérových vozů. 

…kam složit hlavu poradí Flyabout prague
Návštěvníci či obyvatelé Prahy jistě ocení projekt manželů Folvarských s názvem 
Flyabout Prague. Díky nim teď každý turista s omezením pohybu ví, jak vypadají 
bezbariérové pokoje v hotelích a penzionech po celé Praze. Šířka dveří, fotografie
bezbariérové toalety, umístění pokoje nebo prostor ve výtahu. To jsou informace, 
které sbírá občanské sdružení Neposedíme v pražských ubytovacích zařízeních, 
která mají bezbariérové pokoje. „Zjistili jsme, že bezbariérový pokoj může mít 
mnoho podob a ne každá může návštěvníkům vyhovovat. Aby se na svých cestách
vyhnuli nepříjemnému překvapení, je tady databáze, která podmínky dopodrobna
popisuje,“ uvedl Roman Folvarský, který je spolu s manželkou Klárou autorem 
projektu. Ví, o čem mluví, on i jeho žena se pohybují na vozíku, na kratší vzdá-
lenosti i o berlích.
Na mapování města získali grant od Magistrátu hlavního města Prahy. Magistrát
tyto stránky zahrne na svou internetovou prezentaci a turisty s hendikepem na ně 
přímo odkáže. Stránky projektu jsou k dispozici v pěti jazycích včetně japonštiny. 
„V současnosti jsme popsali asi 50 ubytovacích zařízení a asi 70 pokojů v nich. 
Není to nic jednoduchého, jednání s jednotlivými hotely někdy trvá i měsíce. 
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Narazili jsme i na odmítavé reakce. Přesto ale bude naše databáze růst, co nevidět
zahrneme dalších dvacet hotelů a penzionů,“ dodal autor projektu. V projektu 
jsou zahrnuta ubytování v různých cenových kategoriích. Ty dražší ale vzhledem 
k přístupnosti převažují. Ne vždy je ale pobyt v dobře vypadajícím hotelu nutně 
předražený.
V databázi je možné vyhledávat podle oblasti, kategorie a typu ubytování, nebo jen 
podle zadaného slova. Stránky budou doplňovány o informace jak se orientovat
v pražské bezbariérové hromadné dopravě, kdo zajišťuje přepravu vozíčkářů, 
kde je možné si zapůjčit nebo nechat opravit vozík.„Připravujeme také rozšíření
projektu, ve kterém budeme např. mapovat přístupnost kulturních institucí,“ 
dodal Roman Folvarský.
Na hranicích hlavního města plány autorů projektu nekončí. Chtěli by podobně
mapovat i jiná města, turistické oblasti. Připravují prezentaci na facebooku,
chtějí spolupracovat s weby, které podobně mapují přístupnost jinde 
v Evropě. Portál s informacemi je přístupný na adrese: http://www.flyabout.cz/.

…slevy při telefonování a odběru plynu a elektřiny pro zákazníky    
   se zdravotním postižením 
Telefónica Czech republic nabízí státní příspěvek a O2 slevu. Nárok na ni 
mají: držitel průkazu ZTP/P; držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické
hluchoty; osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby se stupněm závislosti II., 
III., IV. ve smyslu zákona 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách; zákazník, 
který vychovává nebo osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena 
do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která
je držitelem průkazu podle písmene A nebo B nebo je osobou podle písmene C 

U společnosti vodafone Česká republika lze získat zvýhodněný tarif pro zdravotně
postižené občany a osoby závislé na péči jiné fyzické osoby. 

T-Mobile nahradil státní příspěvek zvýhodněním ve formě 200 volných minut 
a 200 volných SMS do sítě T-Mobile měsíčně za 0,- Kč. Volné minuty a SMS 
jsou čerpány po vyčerpání tarifních jednotek. 

pražská plynárenská poskytuje slevu za odebraný zemní plyn 65 Kč/MWh 
(cca 0,70 Kč/m3) z ceny za komoditu bez DPH. 

ČeZ nabízí slevu ve formě snížení pevné měsíční platby za 1 odběrné místo 
o 10,- Kč, úspora tedy činí 120,- Kč (bez DPH) ročně. 

společnost rWe poskytuje slevu za odebraný zemní plyn ve výši 20 Kč/MWh 
(vč. DPH) dle aktuálního ceníku. 

Přehled slev či zvýhodněných tarifů pro uživatele se zdravotním postižením 
pro rok 2012 zpracoval web Zdravotní postižení.cz. 



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
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