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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 ná-
pravě 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 ne-
objasněné. 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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před letními prázdninami Vám přinášíme ty nejčerstvější novinky a informace, 
které Vás snad zaujmou. Právě v souvislosti s dovolenými jsme pro Vás připravili 
přehled využití Parkovací karty v zemích Evropské unie. Každý stát má tato 
pravidla upravena s mírnými odchylkami. Pokud tedy vyrážíte na dovolenou 
autem, zjistěte si předem, na co máte nárok. Poslední zkušenost, kterou mám 
z rekondičního pobytu na Slovensku, je více než skvělá. Slováci uznávají nejen 
parkovací karty, ale i průkazy ZTP, takže parkovné i vstupy do různých památek 
jsou většinou zdarma. 
Ještě bych se rád vrátil k jedné poplašné zprávě, kterou před několika týdny vydala
NRZP a která doslova „zahltila“ internet. Pan Krása tehdy napsal, že „v souvislosti
s jednáním poskytovatelů sociálních služeb informoval ministr práce a sociálních
věcí Jaromír Drábek, že vydal pokyn Úřadu práce, aby při každé návštěvě
klienta na úřadu práce byl příjemce příspěvku na péči požádán, aby prokázal 
využívání příspěvku na péči na poskytování služeb. To znamená, že každý 
příjemce příspěvku na péči by si měl vést deník, ve kterém velmi stručně 
napíše úkony, které mu osoba poskytující péči poskytla a jakým způsobem 
byla provedena úhrada za tuto službu. U rodinných příslušníků je nezbytné mít 
alespoň výčet služeb, které jsou prováděny.“ Tato zpráva je přinejmenším 
nepřesná a zavádějící. Pokud Vám poskytuje péči rodinný příslušník, není potřeba 
nic zapisovat, pokud péči poskytuje někdo cizí, máte mezi sebou jistě uzavřenou 
smlouvu, kde jsou úkony a jejich platba specifikovány. Navíc má každý v rozhodnutí
o přiznání příspěvku na péči specifikovány úkony, které nezvládá. Nic se tedy 
pro Vás nemění. V případě jakýchkoliv problémů mě neváhejte kontaktovat…

Na závěr bych Vás rád všechny pozval na podzimní seminář do Karlových Varů. 
I když se program teprve dolaďuje, jistě bude velmi zajímavý, ostatně jako vždy. 
Věřím, že se tam v hojném počtu sejdeme. 

    Hezké léto a hodně sluníčka přeje 
                                                     Michal

Milí přátelé,
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Ve dnech 06. - 11. května 2012 uspořádala Společnost C-M-T pro své členy
a jejich rodinné příslušníky jako každoročně rekondiční pobyt. Letos poprvé
jsme vybrali zahraniční destinaci – slovenské lázně Piešťany. Na základě 
několika referencí jsme pro ubytování zvolili hotel MÁJ, který je plně 
bezbariérový a pro postižené nabízí i zajímavé slevy. Přímo v hotelu jsme 
měli možnost každý den navštívit zdejší vyhřívaný bazén a pro zájemce 
byla připravena též široká škála procedur od klasických masáží, speciálních 
masáží (např. baňkování), vodoléčby či elektroléčby. Řada z nás alespoň 
některé z nich vyzkoušela. Počasí nám přálo a za celou dobu nespadla 
ani kapka vody. To nám nabídlo možnost navštívit nejen lázeňské městečko,
ale i pamětihodnosti v okolí. Výlety nebyly organizovány a každý si mohl 
vybrat to, o co měl zájem. Přesto většina zvolila obdobné cíle svých cest. 
Naše skupinka hned v pondělí navštívila Trenčín s jeho majestátným hradem 
a na zpáteční cestě jsme zavítali ještě na zříceniny hradů Beckov a Čachtice.
Můj elektrický vozík dostal při zdolávání strmých kopců k těmto památ-
kám pořádně zabrat, ale nakonec jsem se i s pomocí ostatních všude dostal. 
V úterý jsme shlédli jeden z nejkrásnějších zámků Slovenska – Bojnice, 
a při zpáteční cestě jsme zastavili v Nitře na zdejším zámku, který je sídlem 
nitranského biskupa. Ve středu jsme trošku zvolnili krok a vyrazili na obhlídku
krámků po Piešťanech. Nakoupili jsme několik suvenýrů a samozřejmě jsme 
zavítali i na lázeňský ostrov, kde jsme si prohlédli zdejší honosné lázeňské 
domy. Odpoledne jsme pak vyrazili na Bradlo, kde je impozantní mohyla 
generála Milána Rastislava Štefánika a ve vesničce Košariská jsme shlédli 
i rodný domek tohoto hrdiny. Poslední den jsme navštívili Slovenský národní
hřebčín v Topolčiankách včetně přilehlého zámku, který za první republi-
ky sloužil jako letní sídlo prezidenta Masaryka. Čtvrteční rozlučková večeře 
pak byla pro zájemce připravena ve stylové rybářské restauraci, kde jsme si 
moc pochutnali na rybích specialitách, a sladký dezert na závěr byl jakousi 
tečkou za naší dovolenou. Týden utekl jako voda a v pátek ráno nás čekalo tak 
nepopulární loučení. Myslím, že všichni, kteří jsme se v Piešťanech sešli, 
jsme odjížděli naprosto spokojení. Náš velký dík patří především personálu
hotelu MÁJ, který nám ve všem vyšel vstříc a svou ochotou nás přesvědčil 
o tom, že jsme zde určitě nebyli naposledy.

                                                                                        Mgr. Michal Šimůnek

Rekondiční pobyt členů Společnosti C-M-T – Piešťany PŘIHLÁŠKA NA VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ SPOLEČNOSTI C-M-T,
KARLOVÝ VARY 28.09. – 30.09.2012

Jméno a příjmení: …………………………………………………........…………….. 

Datum narození: …………………………...............................................................

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………….

PSČ: ……………… Telefon: ……………………. E-mail: ….………………………..

Používám:                                   mechanický vozík                       elektrický vozík

Mám zájem o návštěvu Muzea Becherovky:    ano          ne

Jméno a příjmení doprovodu: ……………………………………........…………….. 

………........……….........…….. Datum narození: ………….................................

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………….

PSČ: ……………… Telefon: ……………………. E-mail: ….………………………..

Mám zájem o návštěvu Muzea Becherovky:    ano          ne

Jméno a příjmení doprovodu: ……………………………………........…………….. 

………........……….........…….. Datum narození: ………….................................

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………….

PSČ: ……………… Telefon: ……………………. E-mail: ….………………………..

Mám zájem o návštěvu Muzea Becherovky:    ano          ne
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Milí přátelé!

Chtěla bych se s Vámi podělit o zážitky z víkendového pobytu v Soběšicích, 
který proběhl v termínu 08. - 10.06.2012. Pro některé z nás začalo setkání 
už ve Strakonicích u manželů Sokolových, kde jsme se přivítali a po příjemném
občerstvení jsme pokračovali společně do Soběšic.
Ubytovaní jsme byli v hotelu POD HOŘICÍ, který nás velmi mile překvapil 
svou kvalitou a komfortem, který poskytoval. Jeho součástí byl krytý bazén 
a také jsme měli možnost využít služeb paní masérky nebo relaxovat 
ve vířivce. Oficiálně jsme se přivítali během páteční večeře a v příjemné 
konverzaci jsme pokračovali v jídelně až do pozdních nočních hodin. 
Každý z nás dovezl nějakou dobrotu a řada přišla i na společenské hry, 
u kterých jsme se pořádně nasmáli. V sobotu jsme po snídani společně 
vyrazili směr středověký vodní mlýn Hoslovice. Prohlídka celého areálu 
byla doplněna o výklad „pana otce“, který zavzpomínal i na původní majitele.
Po vydatném obědě jsme se opět vydali poznávat krásy Šumavy. Někteří 
zvolili individuální program a zbytek se společně rozjel směr Národní park 
Šumava a okolí. Po večeři jsme opět všichni poseděli a vyměňovali si své 
zkušenosti a zážitky.
V neděli dopoledne nás čekal poslední společný výlet do Hoštic. Počasí nám 
bohužel moc nepřálo, ale to nám nezabránilo v prohlídce obce, která byla 
dějištěm oblíbené komedie režiséra Zdeňka Trošky. Veškerý svůj volný čas 
na sklonku života tu trávil také Michal Tučný, který je pohřben na místním 
hřbitově. Celou víkendovou akci jsme zakončili společným obědem v Lovecké
Baště ve Strakonicích a pak už jsme se rozjeli do všech koutů naší republiky.
Za sebe a všechny zúčastněné bych chtěla poděkovat manželům 
Sokolovým, kteří toto setkání zorganizovali a byli nám skvělými průvodci 
po krásách místního kraje. 

Přeji vám slunečné léto                                           Ivona Nováková, Prostějov

Víkendový pobyt v SoběšicíchPřipravuje se i podrobný popis tras celého města a fotodokumentace, která bude 
přístupná veřejnosti.
Mapa je zdarma, zájemci si ji můžou vyzvednout v Informačním centru u Radnice,
kde je možné také sdělit připomínky k mapě. Mapa je dostupná také na www.
litomerice.cz/bezbarier
 
U přehrady Lipno budují unikát: stezku korunami stromů

První stezka korunami stromů v Česku bude otevřena na začátku léta na 
vrcholu Kramolína v Lipně nad Vltavou. Nabídne procházku mezi 
korunami stromů, výhled na krajinu šumavské přírody s lipenským 
jezerem a také takzvané didaktické stanice. Stezka korunami stromů 
Lipno měří 675 metrů a je zakončena čtyřicetimetrovou vyhlídkovou věží.
 
Návštěvníkům nabídne i nejdelší suchý tobogán v zemi. Stezka, respektive lávka, 
je v celé délce bezbariérová a přizpůsobena jízdě jak s kočárky, tak pro vozíčkáře. 
Bude jedinečným doplněním střediska Activ Park Lipno. Stezka z dřevěné konstrukce 
je dlouhá 372 metrů a je zasazena do smíšeného lesa. Za maximálního stoupání dvě 
až šest procent se návštěvníci dostanou až do čtyřiadvacetimetrové výšky. Dobro-
družnou, a přesto bezpečnou cestu po lávce zajišťuje konstrukce z masivního klíže-
ného dřeva a 75 dřevěných podpěrných sloupů. Součástí stezky jsou naučné didak-
tické prvky, které návštěvníkům rozšíří znalosti přírody, její ochrany a funkce lesa. 

Výstup na první vyhlídkové patro devítihranné věže ve 37 metrech po 303 metrů
dlouhé lávce je bezbariérový. Po překonání krátkého schodiště se pak turisté
dostanou na nejvyšší bod věže ve 40 metrech. Jejím středem vede tobogán.
Zážitek z jízdy na něm umocní skutečnost, že je umístěn ve výšce 24 metrů
a je dlouhý 52 metrů. Je vybaven semaforem a provoz na něm budou
koordinovat speciálně školení pracovníci. Jezdit se v něm bude na spe-
ciálních podložkách, aby se omezila rychlost, dopad bude do měkkého. 
 
K atrakci se turisté dostanou čtyřsedačkovou lanovkou přes skiareál, pro rodiny 
s dětmi a vozíčkáře bude k dispozici autobus. Vyhledávači adrenalinových 
zážitků budou mít k dispozici tři hrací stanice s lanovými překážkami. 
Základní vstupné bude 150 korun, chystají se různé slevy. Podobná stezka 
je v Bavorském lese. Náklady na projekt činí 60 milionů korun bez DPH, 
společnost na něj nezískala žádnou dotaci.
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Mgr. Šimůnek mezi účastníky setkání ČAVO, 16. června 2012

Česká asociace pro vzácná onemocnění je na světě!
Vážení přátelé a kolegové z pacientských organizací, rádi bychom vám oznámili,
že jsme jako představitelé zakládajících organizací obdrželi od ministerstva
vnitra registraci pro Českou asociaci pro vzácná onemocnění. Nyní tedy 
máme právní subjektivitu a můžeme začít fungovat a naplňovat cíle, 
které jsme si definovali na setkání 24. února 2012 v kavárně Thomayerovy
nemocnice… Asociace je primárně určena celým organizacím – tedy 
právnickým osobám zastupujícím zájmy pacientů se vzácnými onemoc-
něními. Jednotlivci, pro něž dosud neexistuje pacientská organizace, 
se mohou hlásit jako individuální členové. Všechny související dokumenty včetně 
společného prohlášení najdete na stránkách www.vzacna-onemocneni.cz.
Za zakládající předsednictvo České asociace pro vzácná onemocnění Markéta
Lhotáková, místopředsedkyně Národního sdružení PKU a jiných DMP Anna 
Arellanesová, předsedkyně Klubu nemocných cystickou fibrózou Kateřina 
Uhlíková, předsedkyně sdružení META – sdružení pacientů se střádavými 
onemocněními.
Společnost C-M-T se 15.05.2012 stala členskou organizací České asociace
vzácných onemocnění (ČAVO).  Dne 16. června se předseda Společnosti 
Mgr. Šimůnek zúčastnil setkání pacientských organizací a navazující valné
hromady České asociace pro vzácná onemocnění v Praze. V první části
setkání byli přítomní seznámeni s problematikou vzácných onemocnění 
v ČR a s prvními kroky vzniklé asociace. Ta v současné době reprezentuje 

Podporujeme vou zastávku, ale o malé parkoviště. Do Zbraslavi je to odsud přibližně 7 kilometrů.
Na úvod čeká výletníky zhruba půl kilometru absolutně rovné a hladké cesty 
vedoucí skrze lipovou alej. Poté následuje podjetí železničního mostu a po pár 
stech metrech se cesta stáčí prudce vlevo a prochází areálem golfového hřiště. 
Na jeho konci následuje krátké stoupání ke křižovatce s ulicí Vltavanů. Tou se 
dáme doprava kolem golfového hřiště až k branickému jezu. Za jeho areálem nás 
stezka přivádí opět přímo k Vltavě. Míjíme zde také velký stánek s občerstvením, 
který však funguje pouze v letních měsících. Nutno podotknout, že je bezbariérový
a pro vozíčkáře plně přístupný. Po průjezdu kolem stánku následuje třísetmetrový 
úsek s horším povrchem. Za ním přijíždíme k odpočívadlu s několika lavičkami 
a tělocvičnými nástroji a dále pokračujeme, tentokrát už po kvalitním hladkém 
povrchu, kolem areálu bývalé Orionky. Kolem něj se mírným stoupáním dostává-
me ke starému modřanskému nádraží. Cyklostezka je v těchto místech velmi úzká 
a od kolejiště ji odděluje pouze plot. 
Na konci zúženého úseku se kolem dalšího kiosku dostáváme k ulici U Soutoku. 
Ta nás kolem zahrádkářské kolonie zavede až ke kynologickému cvičišti. Poslední
dva kilometry cesty od kynologického cvičiště až ke kiosku na Zbraslavi 
vedou po vyhrazené cyklostezce s kvalitním povrchem. Během tohoto úseku je 
nutné absolvovat jen jedno táhlé stoupání a jeden prudší sjezd. Podjíždí se zde 
také nová dominanta vltavského údolí, dálniční most pražského okruhu, který se 
klene přes soutok Vltavy s Berounkou.
Cílový kiosek kousek před zbraslavským nádražím  má vyřešen bezbariérový 
přístup ze stezky k prostoru stolků. Kousek za kioskem je také malé parkoviště,
které může posloužit jako startovní a cílový bod. Trasa se tedy dá absolvovat 
i v opačném směru, než je zde popsáno.

Litoměřice mají mapu bezbariérových tras města
Od jara minulého roku pracuje několik neziskových organizací z Litoměřic na 
mapě bezbariérovosti města. Po několika mapováních a díky skvělé spolupráci 
všech zúčastněných je nyní na světě nejen elektronická verze, která se bude roz-
šiřovat, ale také tištěná verze mapy, která může sloužit již v nadcházející sezóně
turistům s omezenou hybností, kteří zavítají do Litoměřic. Mapa bezbariérových 
tras je od května v tištěné podobě k dispozici turistům i občanům Litoměřic. 
Najdete v ní jednoduchým způsobem v barvách semaforu vyznačené trasy, kam 
může vozíčkář samostatně, s pomocí nebo je pro něj trasa obtížně přístupná. 
Mapa pomůže imobilním občanům zorientovat se, kam se můžou zajít občerstvit, 
kam za kulturou, či za vyžitím se. 
Většina historických památek města (mimo nově zrekonstruovaného Hradu) je 
lidem s omezenou hybností nepřístupná. Na mapě ale najdou výřez, v němž 
jsou vyznačeny historické památky města, vytyčenou trasu kolem nich je možné
zvládnout s pomocí. Jelikož celé historické centrum města je poseté dlažbou 
z kostek, či kočičími hlavami, s vozíkem se sice dost nadrncáte, ale věřte, že pro-
cházka královským městem za to stojí.
Mapa již od podzimu existuje v elektronické podobě na stránkách města. 
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zájmy 24 pacientských sdružení s vzácnými onemocněními. Zástupci ČAVO 
se již stali členy Meziresortní pracovní skupiny pro vzácná onemocnění
při Ministerstvu zdravotnictví. Velmi zajímavá byla přednáška 
prof. MUDr. Milana Macka, který uvítal vznik asociace a vyzval ke společné 
aktivní činnosti. MUDr. Kateřina Kubáčková seznámila přítomné s návrhem 
směrnice, urychlující přístup pacientů k novým lékům, kterou 01.03.2012 
přijala Evropské komise. Je smutným faktem, že pouze česká vláda se ze 
všech zemí EU postavila proti přijetí této velice důležité právní normy. 
Její postoj je jednoznačně v rozporu se zájmy nás, pacientů!!! 
MUDr. Marek Turnovec pak představil webový portál ORPHANET, 
který nabízí velkou škálu informací o vzácných chorobách nejen pro 
odborníky, ale i pro laickou veřejnost. Odpoledne pak proběhla Valná 
hromada ČAVO, která zvolila řádné orgány asociace a ustavila i dvě pracovní
skupiny pro řešení důležitých otázek. Společnost C-M-T vznik ČAVO velice 
vítá a přihlásila se i k aktivní činnosti v jeho orgánech.  

                                                               Mgr. Michal Šimůnek

Na cestě k asociaci
Je to už více než rok, co jsme se poprvé sešli s několika dalšími zástupci 
organizací sdružujících pacienty se vzácným onemocněním. Tehdy jsme 
se chtěli především vyjádřit ke složité situaci v oblasti vzácných onemocnění.
Chtěli jsme, aby byl slyšet náš hlas. Začali jsme postupně dávat dohromady 
společné prohlášení, v němž jsme se snažili zohlednit své názory a požadavky
především ve věci národního plánu pro vzácná onemocnění. Stáli jsme tehdy  
na počátku cesty, která tehdy ještě mizela někde v dálce a neměla jasné obrysy.
Vše začalo krystalizovat až na podzim, zejména kolem setkání pacientů 
na ministerstvu zdravotnictví a ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. 
Ukázalo se, že abychom se mohli jednoznačně vyjadřovat k celé 
problematice, potřebujeme si nejdříve sami mezi sebou vyjasnit, co je pro 
nás jako pacienty podstatné. Proto jsme se rozhodli svolat setkání 
u příležitosti Dne vzácných onemocnění: bylo potřeba se vidět 
a poznat, říct si, co nás nejvíc trápí a co nám naše spolupráce může přinést. 
Ze setkání letos v únoru vzešlo jasné společné stanovisko a podařilo se nám 
definovat i společné zájmy a cíle. Bylo velmi zajímavé vidět prezentace
všech zástupců organizací. Nejsme žádná jednolitá, uniformní skupina, 
naopak. Problémy a potřeby pacientů se vzácným onemocněním jsou 
opravdu velmi různorodé, stejně jako jsou různé samy nemoci, s nimiž 
žijeme a každý den bojujeme. Bylo také vidět, že skupiny pacientů jsou často
velmi malé, což je dáno vzácností nemocí. Tím spíše vyvstala potřeba 
sjednotit se a hovořit navenek společným hlasem. Jsem ráda, že se setkání
podařilo. Ukázalo nám, že naše potřeby a názory se v mnohém protínají 

umělecké rubriky, a to výtvarná Art Brut a literární Dílna.
Neopomenutelnou součást webu tvoří informační servis ze zdravotně sociální 
oblasti – je to Servis, který má být rozcestníkem ve světě informací, a také podrub-
rika Zdravotně-sociální politika.
Zdravotně-sociální portál Lidé mezi lidmi provozuje občanské sdružení Dobré 
místo, které je partnerem projektu „Další vzdělávání zdravotně znevýhodněných 
v oblasti redakčních prací a public relations a jejich začlenění na trh práce.“ 

Cyklostezka A2 je pro vozíčkáře téměř ideální 
Pro pražské i mimopražské vozíčkáře je jedním z příhodných výletních míst 
jižní část cyklostezky A2 z Podolí do Zbraslavi. Ta po celé své délce vede po 
asfaltových cestách bez příčných překážek, převážně v rovinatém terénu 
na břehu Vltavy. Zdatnější vozíčkář ji zvládne projet sám, s dopomocí asisten-
ta je pak vhodná i pro méně zdatné jedince. Úplně bez problémů je tato cesta 
zvladatelná i pro majitele elektrických vozíků. Důležité je také zmínit fakt, 
že cesta je v celé délce značena jako stezka pro chodce a cyklisty, čili na ní 
neplatí žádná omezení pro pohyb vozíčkářů.
Další výhodou trasy A2 je množství nástupních bodů, ze kterých lze na výlet 
vyrazit. Případný turista si tak může vybrat nejen podle plánované délky svého 
výletu, ale také podle toho, zda se ke stezce dopraví automobilem nebo hro-
madnou dopravou. Nevýhodou naopak je fakt, že stezka je Pražany velmi hojně 
využívána. V odpoledních hodinách a o víkendech je proto nutné počítat 
s poměrně hustým provozem cyklistů a in-line bruslařů.
První vhodné nástupní místo na cyklostezku najdeme v Podolí u tramvajové 
zastávky Dvorce. Část spojů jedoucích do této zastávky je obsluhována nízko-
podlažními tramvajemi. Vhodně jsou též vyřešeny i sjezdy a nájezdy na chodníky
a tramvajové ostrůvky v místě přechodu pro chodce. Přesto však cestu z tohoto 
nástupního bodu bez doprovodu asistenta lze doporučit pouze zdatnějším jedin-
cům. Budeme-li předpokládat cestu až do Zbraslavi a zase zpět, má před sebou 
výletník porci osmnácti kilometrů. Po první rovinaté pasáži vedoucí po chodníku 
kolem Modřanské ulice následuje poměrně prudký sjezd k Vltavě na vyhrazenou 
cyklotrasu. V případě jeho nezvládnutí hrozí nedobrovolná koupel v řece, proto 
je v tomto místě pomoc asistenta určitě vhodná. V případě návratu k tramvajové 
zastávce Dvorce je také nutno počítat s tím, že kopec bude nutné vyjet.
Cesta dále vede po rovinatém břehu Vltavy pod Barrandovský most, za kterým 
ovšem následuje další prudší výjezd a následný mírnější sjezd. I zde je dopomoc 
asistenta vhodná. Mírným stoupáním se dostáváme k dalšímu nástupnímu bodu 
trasy, tramvajové zastávce Pobřežní cesta. Ta je obsluhována stejnými spoji jako 
zastávka Dvorce a taktéž je řešena jako bezbariérová. Sjezdy k cyklostezce jsou 
však poměrně příkré. Po zhruba 150 metrech ústí vyhrazená cyklostezka do málo 
frekventované ulice Ledařská. Po ní projedeme kolem areálu starých pražských 
ledáren z roku 1910. 
Nedaleko od ledáren nás značení dovede do ulice U Kempinku, kde je také 
poslední z nástupních míst na cyklostezku. Tentokrát se však nejedná o tramvajo-
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a že o asociaci, která se bude na národní úrovni věnovat vzácným onemoc-
něním, je zájem. Asociace je nyní na světě a doufám, že budeme mít dost sil 
na to, abychom skutečně začali dosahovat těch cílů, které jsme si vytknuli. 
Fakt, že podpora našemu úsilí přišla i ze strany odborníků na vzácná 
onemocnění, konkrétně od prof. Milana Macka a MUDr. Kateřiny Kubáčkové,
snad ukazuje, že cesta, kterou nastupujeme, je smysluplná. Jako první úkol 
vidím zajistit co nejlepší komunikaci mezi námi, tedy především zprovoznit
web. Na něj umístíme aktualizovanou databázi kontaktů a budeme 
zde zveřejňovat všechny informace, které se nás týkají (zatím třeba stanovy,
přihlášku a společné prohlášení), respektive dokumenty k jednotlivým 
oblastem dotýkajícím se života se vzácným onemocním tak, jak budou 
vznikat pracovní skupiny. Před létem potom svoláme členskou schůzi, 
kam bychom rádi pozvali všechny organizace, které se nám přihlásí, 
a kterou tematicky věnujeme problematice národního plánu v oblasti 
vzácných onemocnění. 

                                                                                Všechny vás srdečně zdravím!

                                                                                                Markéta Lhotáková

Místo pobytu: Penzion Hubertus, 
Mattoniho nábřeží 1193, Karlovy Vary.  

Termín: 28.09. – 30.09.2012,  pobyt začíná v pátek večeří a končí v neděli snídání

Cena: 1.200,- Kč/pobyt u dospělých, na děti lze uplatnit slevu
Pro letošní rok Společnost C-M-T nezískali na seminář žádnou státní dotaci, 
sleva pro členy na ubytování tak nebude bohužel poskytnuta 

Ubytování je zajištěno v jedno-, dvou- a třílůžkových pokojích se sociálním 
zařízením na každém pokoji. Bezplatné parkování je přímo u penzionu.

Závazné přihlášky zasílejte do 31.07.2012 na adresu: Mgr. Michal Šimůnek, 
Ve Stromovce 713, 503 11 Hradec Králové.
 

Pozvánka na seminář Společnosti C-M-T

větší. O sladkosti ale nouze nebude, jste přece ve Švýcarsku. V zemi bank, 
ale především v zemi čokolády.
                                                                                                           Štěpán Beneš
Nový portál dává prostor lidem s handicapem
Přiblížit život a problémy lidí s handicapem běžné populaci a současně dát těmto
lidem možnost se na webu realizovat, ať už psaním článků, blogu nebo zveřej-
něním uměleckých děl. Tak by se dal ve zkratce popsat cíl nového zdravotně – 
sociálního internetového portálu Lidé mezi lidmi, jehož provoz byl zahájen 
na jaře 2012.
„Portál by se měl stát oknem mezi světem zdravých lidí a lidí jakkoliv znevý-
hodněných,“ říká šéfredaktor Josef Gabriel, který má sám dlouholeté novinářské 
zkušenosti ve zdravotně – sociální oblasti a vysvětluje, že hlavním cílem portálu 
je prosazování práv handicapovaných občanů a poukazování na jejich nelehkou 
situaci v současné společnosti. „Navzdory lidským právům a hodnotám, 
ke kterým se hlásí moderní evropská společnost, a navzdory mnoha mezinárod-
ním dokumentům, ke kterým se Česká republika přihlásila, jsou u nás lidé se 
zdravotním postižením stále vytlačováni na okraj společnosti. Portál Lidé mezi 
lidmi se proto zasazuje o obecné uznání a dodržování práv osob se zdravotním 
postižením,“ dodává Gabriel. 

Těmito právy jsou především:
• právo na normální plnohodnotný život pokud možno v domácím prostředí, 
nikoliv v institucích
• právo na kvalitní zdravotní péči a dostatečnou nabídku sociálních služeb
• právo na uplatnění v životě společnosti včetně pracovního uplatnění za přimě-
řenou odměnu.
Lidé, kteří se potýkají s vážnými zdravotními problémy, čelí mnohdy diskriminaci,
zneužívání a podceňování. „Rádi bychom ukázali, že mnohá omezení a obtížný 
celoživotní zápas s důsledky zdravotního postižení, vedou ke vzniku a udržování
hodnot, na které většina lidí snadno zapomíná. Bez těchto hodnot však nemůže
společnost v krizových situacích přežít. Naší snahou je vyzvednout příklady 
jednotlivců i skupin vnášejících do života společnosti zapomínané ctnosti: 
statečnost, skromnost, solidaritu, houževnatost, pokoru, humor, laskavost, vstříc-
nost a řadu dalších,“ upřesňuje Gabriel.
Redakční články jsou v mnoha ohledech o to autentičtější, že redaktory jsou 
téměř stoprocentně lidé, kteří sami mají nějaký typ zdravotního postižení. 
Nejzajímavější příběhy lidí, kteří úspěšně překonali obtíže spojené s nemocí 
a často se ještě sami angažují v pomoci druhým, jsou vyzdviženy v rubrice 
nazvané VIP.
Prostor je na webu v rubrice Představujeme věnován také institucím a organiza-
cím z celé České republiky, které poskytují znevýhodněným občanům pomoc 
v nejrůznějších sférách.
Diskusi nad různými tématy umožňuje rubrika Blog, kam své příspěvky umisťují 
jak sami handicapovaní, tak i zainteresovaní odborníci. Velmi inspirující jsou také 
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Program:
 
Pátek:
16:00 – 18:00 hod. příjezd, ubytování
18:30 hod. večeře
Po večeři počítáme se společným posezením v penzionu či s procházkou 
do centra Karlových Varů.
 
Sobota:
07:00 – 08:30 hod. snídaně formou bufetu
09:00 – 12:00 hod. seminář Společnosti C-M-T
Témata přednášek budou zveřejněny na webu Společnosti do konce srpna 2012. 
12:00 – 13:00 hod. oběd
14:00 – 18:30 hod. vlastní odpolední program, pro zájemce společná 
prohlídka Muzea Becherovky 
18:30 hod. večeře
 
Neděle:
08.00 - 10.00 hod. snídaně formou bufetu
Vyklizení pokojů do 10.00 hod.
 
Penzion Hubertus je situován v klidném prostředí na břehu řeky Ohře, 3 km 
od centra Karlových Varů. Bližší informace na www.pensionhubertus.cz.

Památky a turistické zajímavosti
Návštěvnické centrum Moser mapuje více než 150 let historie sklárny s více než 
2000 exponáty. Jan Becher muzeum se nachází v historické budově, kde se 143 
let vyráběl likér Becherovka. Ve sklepních expozicích se seznámíte s procesem 
výroby, s historií a budete si moci prohlédnout dobové exponáty. Lázně I najdete 
naproti GH Pupp. Krásné prostory Císařský lázní bohužel léta chátrají. Lázně III 
– novogotická stavba na levém břehu řeky mezi Vojenským lázeňským ústavem 
a Mlýnskou kolonádu. Lázně V (původně Alžbětiny lázně) najdete ve Smetanových 
sadech. Jsou největším lázeňským domem v ČR, který poskytuje více jak 60 druhů
procedur. Lázeňské sanatorium Thermal s kongresovým centrem a bazénem 
v historické části města. Grand hotel Pupp patří k dominantám města, které nelze
nenavštívit. Mlýnská kolonáda měří 132 m. Pod její střechou, kterou nese 124 
korintských sloupů, se nachází orchestřiště a pět minerálních pramenů. Vřídelní
kolonáda obklopuje vřídlo – gejzír horké minerální vody. Z církevních staveb 
stojí za vidění barokní Kostel sv. Máří Magdaleny či Pravoslavný kostel sv. Petra 
a Pavla. Rozhlednu Diana, věž z roku 1914, najdete na Výšině přátelství 

řeky. Za ním se již rozkládají křivolaké uličky, které jsou sice na vozíku sjízdné,
nicméně bez pomoci jsou příliš příkré. Protože právě jimi se dostává nahoru 
na Lindenhof, museli jsme jeho návštěvu kvůli absenci doprovodu vzdát.
Nebylo čeho litovat, malebné uličky a blízkost řeky nám zážitek plně vynahra-
dily. Na zpáteční cestu jsme se přesunuli na druhý břeh a návrat směrem k ústí 
řeky do jezera sliboval potkat slavnou kavárnu Odeon, kterou v 19. a 20. století
navštěvovala řada intelektuálů a umělců, za všechny jmenovitě třeba Albert 
Einstein, ale také Lenin. Cestou potkáte historické budovy policejní stanice 
a radnice a také kostel Grossmünster, který působí majestátně. Proti hlavní ulici 
jako by stál na piedestalu a opět k němu vede kopec, který by byl s doprovodem 
zvládnutelný, leč bez něj se nám do toho nechtělo; hladové žaludky nás navíc 
nevyhnutelně přitahovaly spíše k Odeonu.
Měli jsme však smůlu. Ani tak netvořil překážku malý schůdek dovnitř, jako spíše 
naprostá obsazenost místa. Ve stínu velikánů intelektuálního světa evidentně rádo 
obědvá mnoho obyvatel Curychu a při celkem příznivých kavárenských cenách 
se není čemu divit. Snad tedy příště, Alberte a Vladimíre Iljiči.
Jezerní odpoledne 
Obloukem jsme se vrátili k jezeru. To už nám přálo slunečné počasí, a tak následo-
vala procházka po pobřežní promenádě. Ta je samozřejmě zcela přístupná stejně
jako mola, a také je možné svézt se lodí. Asi po půl kilometru krásné pobřež-
ní procházky se na levém břehu nalézá Arboretum, krásně upravený park, který 
nabídl něco zeleně, a promenáda za ním pokračuje okolo přístavu plachetnic. 
Pokud si procházku za dobrého počasí vychutnáte, zabere vám klidně i dvě ho-
diny; podél vody se dá zastavovat a na četných lavičkách i sedět, případně krmit 
vodní ptactvo. Pokud je jasno, jsou navíc na obzoru zcela jasně vidět vrcholky 
majestátních Alp, které jsou velmi blízko od města. Krásně doplňují už tak fasci-
nující pohled přes jezero.
Město jezero doslova objímá, a tak je z obou břehů vždy krásně vidět nejen jeho 
centrum tam, kde se dotýká vody, ale i obytné čtvrti kolem jezera, táhnoucí se 
na obou březích do vzdálenosti několika, možná i desítek kilometrů. Zástavba 
navíc stoupá směrem do kopce, a nad představou takového celoročního výhledu 
se nám sbíhaly sliny.
 Konec přístavních mol hlídá majestátní socha lva, která zároveň označuje pomyslný
začátek města pro lodní dopravu. Rozhodli jsme se vyzkoušet, zda i promenáda
po druhé straně bude tak krásně přístupná. Po malé zastávce na párek 
v rohlíku (bagetě) a u bezbariérových toalet ve stánku přímo u břehu jezera jsme 
zjistili, že přístupná je. Je navíc stejně malebná jako protější břeh a z četných mol 
je krásně vidět silueta města se všemi jeho kostelními věžemi.
Zastavit se můžete v četných kavárnách i u stánků s místním občerstvením. 
Barevný podzim na místních stromech zároveň pomalu ohlašoval konec naší 
jednodenní návštěvy. Zbylé franky (mimochodem vzhledově velmi vyvedené 
peníze) jsme utratili cestou na nádraží v prodejně cukrovinek, kde jsme vyzkou-
šeli slavné a v ČR ne tolik dostupné francouzské makronky. 20 franků vystači-
lo jen na malou krabičku, po ochutnání ale budete litovat, že jste si nekoupili 
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nad Grand hotelem Pupp. Dostanete se k ní pěšky po lesních stezkách 
nebo lanovkou. Za krásného počasí je údajně vidět až do vzdálenosti 70 km. 
Z jiné perspektivy se můžete na město podívat z místa, zvaného Jelení skok. 
Socha kamzíka stojícího na skále a hledícího na město patří ke Karlovým Varům 
stejně jako minerální voda, lázeňské oplatky a Becherovka…

Napsali jsme
Ing. Miroslav Kalousek
Ministr financí ČR
Letenská 15
118 10 Praha 1

Praha 15.05.2012
Vážený pane ministře,
 obracím se na Vás jménem zdravotně postižených občanů České republiky, 
sdružených ve Společnosti C-M-T, ve věci návrhu „Zákona o změně daňových 
a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů“.  
Naše zásadní připomínka směřuje k části první – Změna zákona o daních 
z příjmů, k bodu 5:
Vyjadřujeme náš zásadní nesouhlas s tím, aby zákon o daních z příjmů znemožnil
uplatnění slevy na dani u poplatníků, kteří jsou poživateli invalidních důchodů
pro invaliditu třetího stupně. Tito poplatníci, na rozdíl od poživatelů starobních
důchodů, mají v řadě případů v péči další vyživované osoby, které jsou 
na ně odkázány výživou, a v rámci svých možností se sami snaží prostřednictvím
omezené výdělečné činnosti zlepšovat si svoji nepříznivou sociální situaci.
Považujeme za sociálně spravedlivé ponechat u poživatelů invalidních důchodů
pro invaliditu třetího stupně základní daňovou slevu i nadále beze změny.  
V mnoha případech pracují příjemci invalidních důchodů pro invaliditu III. stupně
za minimální mzdu. Pokud nebude naše připomínka vzata v úvahu, potom zcela 
ztrácí smysl, aby tito lidé byli ekonomicky aktivní.
Vážený pane ministře, věřím, že svůj návrh ještě jednou zvážíte a v rámci 
připomínkového řízení ho vezmete zpět.

                Mgr. Michal Šimůnek
                předseda Společnosti C-M-T

okolních oblastí do jedné aglomerace velikosti 1,1 milionu obyvatel. 
Dostupnost je jeho první výhoda. Létá se sem přímo z Prahy, nijak draho, 
a letadlo letí jen něco okolo hodiny. My jsme do města zavítali na konci října, 
tři vozíčkáři bez doprovodu.
Vykládka z letadla probíhá standardním způsobem a na letišti je pro vozíčkáře
perfektní servis i značení. Do města se následně lze dostat několika způsoby. 
Pro majetnější je tu místní taxislužba, pro ostatní jezdí autobusy a městské vlaky.
Hned na začátku třeba říci, že zdejší železniční doprava je – podobně jako 
třeba ve Finsku – na vysoké úrovni a síť pokrytí je více než dostatečná. Nás tedy 
orientační tabule vedly především do pokladen místních drah, jejichž služby jsme 
se těšili vyzkoušet.
Už s jednodenní jízdenkou v ruce a po malém zdržení u informační tabule jsme 
se bez problémů přesunuli výtahem na příslušné nástupiště. Překvapivě to nebylo
nikam nahoru, ale naopak dolů, nádraží je v podzemí pod letištěm. Ne všechny 
vlaky jsou ale bezbariérové. Je třeba vyhledat si příslušný spoj s nízkou nástupní
hranou, jezdí do centra každých asi 30 minut. To nám napověděla krátká informace
z oficiálních stránek švýcarských drah a následné doptání u pokladen.
Curych se rozkládá na severním břehu curyšského jezera a obepíná jej shora jako 
písmeno U. Tento bezprostřední kontakt s vodou je hlavní devízou města a cen-
trum se rozkládá na několika čtverečních kilometrech právě v této oblasti. Cesta
vlakem do centra trvala něco pod 20 minut. Možností, kde vystoupit, je více. 
My jsme zvolili malou stanici po přejezdu hlavního nádraží, nalézající se dva bloky
od Curyšského jezera a v pohodlné docházkové vzdálenosti do centra města.

Oběd s intelektuály
Tentokrát vlak překvapil a zastavil pro změnu na horním nástupišti, dolů se tedy 
muselo výtahem, opět bez sebemenších problémů. Místní teploty nebezpečně 
sahaly k nule, sněhovou pokrývkou jsme se ale brodit nemuseli a během dne nás 
několikrát příjemně ohřálo sluníčko. Větší zimu než v Praze jsme ale díky blízkosti
Alp přece jen pocítili.
První naše kroky, přesněji tempa na našich vozících, vedly na promenádu přímo
u jezera. Díky rannímu letu bylo ještě časné dopoledne, polovina jezera byla 
zakryta oparem mlhy a až na pár lodivodů byla hladina zcela prázdná. Vydali 
jsme se, jak se lidově říká, po svých směrem na Lindenhof, kopec zeleně upro-
střed historického centra Curychu zvaný Schipfe, který sliboval pěkný rozhled 
po městě. Je to k němu od místa, kde se město dotýká severního břehu jezera, 
asi dva a půl kilometru podél břehu řeky Limmat.
Vycházka podél vody vzbuzuje vzpomínky na Prahu, v Curychu je místy i velmi 
podobná architektura, která přispívá k domáckému pocitu, město ale působí útul-
nějším dojmem. Cesta kolem vody nás zavedla na několik malebných náměstí, 
a jak jsme se přibližovali k původnímu historickému centru města, potkávali jsme 
stále tradičnější domy. Pod samotným Lindenhofem se rozkládá čtvrť Schipfe, 
nejstarší část Curychu a původně rybářská oblast. Vidět je zde možné starý rybářský
přístav a zároveň tržiště reprezentované jedním domem sahajícím až k hladině 
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3.

Cestovní agentura pro vozíčkáře Bezbatour zahajuje svou činnost
Unikátní projekt Pestré společnosti, o.p.s. - cestovní agentura Bezbatour, která 
usnadní cestování nejen vozíčkářům, zahajuje svoji činnost. Tuto firmu vymysleli,
založili a řídí lidé s tělesným postižením. Projekt Bezbatour se stal v dubnu 
vítězem soutěže Best Eco&Social Ideas. Uspěl mezi 54 projekty z celé ČR. 
Porota složená z odborníků z podnikatelské sféry rozhodla, že Bezbatour patří 
k nápadům s největším pozitivním společenským přínosem a že má šanci na dlou-
hodobou udržitelnost.
Lidé s postižením stejně jako kdokoli jiný rádi cestují, ale při výběru dovolené 
se střetávají s nejrůznějšími překážkami. Pouhý piktogram vozíčkáře neznamená, 
že je ubytovací zařízení opravdu bezbariérové. V praxi se pak turista setká s mnoha
bariérami v podobě nevyhovující koupelny, malých dveří či několika schůdků. 
Dovolená pak neplní svou funkci pro odpočinek od běžných starostí, ale stává se 
noční můrou v překonávání překážek.
 
Bezbatour proto přichází s řešením. Sami pracovníci s postižením navštíví vhodná
ubytovací zařízení v ČR, dopodrobna zmapují jejich skutečný stav a následně 
je nabídnou svým zákazníkům. S Bezbatour tak bude moci každý cestovat naprosto
bez obav. Tím však projekt nekončí. Bezbatour naváže spolupráci s renomovanými
cestovními kancelářemi a vytipuje bezbariérové zájezdy do zahraničí.
 
Všichni pracovníci od managementu a administrativy, přes odborníky z oblasti
webdesignu a IT, po prodejce zájezdů jsou lidé s postižením. Projekt je konci-
pován jako tréninkové pracoviště, kde mají lidé s postižením příležitost pracovat 
na atraktivních pracovních pozicích a zvýšit tak svoje šance i pro budoucí 
uplatnění na trhu práce.
 
„Tělesné postižení našich pracovníků se u nás de facto stává jejich předností. 
Využijeme naplno jejich potenciál a schopnosti. Cestovní agentura je koncipována
jako tréninkové pracoviště lidí, kteří mají alespoň středoškolské vzdělání a jen 
kvůli postižení jsou těžko uplatnitelní na volném trhu práce. Během dvou let 
zaměstnáme na manažerských, IT, administrativních a prodejních postech 
minimálně 23 lidí. Projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem a rozpoč-
tem hlavního města Prahy v rámci výzvy Operačního programu Praha – Adapta-
bilita“ dodává Michal Prager, ředitel projektu Bezbatour.

Curychem na vozících
Švýcarsko je země, jejíž jméno bychom na žebříčku nejzajímavějších turistických 
destinací hledali jen marně. Pokud člověk není nadšeným lyžařem či zde nemá 
ulité nějaké to konto, bude mít Švýcarsko na svém návštěvním seznamu spíše 
v nižších polohách. Když jsem ale hledal důvod, proč je nenavštívit, vlastně jsem 
nenašel ani jeden. Je to lokalita neprávem opomíjená a začít se dá například krás-
ným městem Curych.
Hlavní město stejnojmenného kantonu hostí 366 tisíc lidí, nabývá ale přidružením
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Dvoumístný vozík
Spolkový sociální soud v Kasselu rozhodl, že pojišťovny musí zaplatit zdravotně 
postiženému páru speciální kompenzační pomůcku – dvoumístný elektrický vozík.
Obyvatelka z Hamburku zažalovala pojišťovny a soud jí v plné míře vyhověl. 
Žalobkyně má právo obdržet dvoumístný elektrický vozík. Ona sama takový 
vozík ovládat nemůže a její muž jí na mechanickém vozíku převážet nedoká-
že. Aby si mohli oba vyjít společně, obdrží nyní speciální kompenzační pomůc-
ku, která jim to umožní. Dvoumístný elektrický vozík obdrží žena proto, že by 
neměla být pouze odkázána na cizí pečovatelskou péči.
Žalobkyně trpí spastickou obrnou. Navíc je postižena i silným postižením zraku. 
Z důvodu spasticity má velmi oslabené horní končetiny a proto se nedokáže 
pohybovat na běžném mechanickém vozíku. Poskytnutí elektrického vozíku 
nepřichází v úvahu zase proto, že je skoro slepá. Její muž rovněž trpí spastic-
kou paralýzou a nemůže chodit. Oba manželé jsou přitom pojištěni u různých 
zdravotních pojišťoven. Jedna z pojišťoven navrhovala, že požadovanou dopravní 
obsluhu mohou poskytnout pracovníci veřejně prospěšných prací. Soud však 
konstatoval, že cizí pomoc a pomoc nelze srovnávat. S pomocí takového vozíku
žena není vůbec, či jen velmi málo, závislá na využívání cizí pomoci.
V odůvodnění rozsudku stojí, že pro zajištění nezávislého životního stylu žalob-
kyně je dvoumístný elektrický vozík nezbytný.

Společnost ČSAD uvedla do provozu nové speciální autobusy
V Havířově, Karviné a Frýdku - Místku zajišťuje příměstskou dopravu 18 nových 
autobusů společnosti 3ČSAD. Vozy mají speciální vybavení pro hendikepované 
cestující.
Krajem bez bariér veřejnou dopravou. Tak touto cestou jde společnost ČSAD. 
A to doslova. Důkazem jsou nové autobusy, které se mohou naklápět, mají 
manuální plošinu, dále tlačítko, kterým vozíčkář upozorní řidiče, že bude vy-
stupovat. Neslyšící cestující ocení dálkový ovladač, kterým namíří na autobus 
a ten mu řekne, kam jede. Dalším stisknutím upozorní řidiče. Do dvou let bude 
těchto autobusů jezdit přes 40.
Tomáš Vavřík, generální ředitel společnosti 3ČSAD: „V letošním roce jsme sou-
těžili o peníze z regionálních operačních programů, které byly rozdělovány z 
programu Moravskoslezsko. Získali jsme dotaci ve výši 40 procent na pořízení 42 
nízkopodlažních autobusů. Ty vozy budou všechny stejné a v letošním roce jsme 
uvedli do provozu 18 vozů. Šest pro ČSAD Havířov, šest pro ČSAD Karviná a šest 
pro ČSAD Frýdek-Místek.“
Ivo Muras, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství MSK: „Kraj vítá 
tuto iniciativu, protože dojde k výraznému zlepšení vozidel zajišťující dopravní
obslužnost kraje. Budou přístupné pro nemocné, postižené. Myslím si, že je to velký
přínos. Je to věc i ekologie, protože tyto motory jsou už na velmi vysoké úrovni.“

Přečetli jsme za Vás na internetu

Od 01.04. do 30. 06. 2012 oslavili životní jubileum
tito naši členové

 
Kudělková Irena              70 let  
Brežná Marie                    60 let  
Slováček Ladislav              65 let 
Zajíc Josef, Ing.                55 let 
Veselá Jarmila                  55 let 
Thumová Jiřina                55 let  
Šturma Josef                   55 let  
Kuncová Věra                   55 let 
Diviš Miroslav                   50 let  
Hutínová Miluše                50 let 
Poláková Jitka                  50 let 
Jasanský Jan, Ing.            45 let 
Hampl Tomáš                   40 let  
Jackovičová Radka          40 let

Společenská rubrika

Blahopřejeme !
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Vychází mimořádný pomocník při volbě správné kompenzační pomůcky
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vydala publikaci „Pomůcky
pro osoby se zdravotním postižením“. Tato publikace přibližuje problematiku 
kompenzačních pomůcek, určených osobám se zdravotním postižením, 
jejich získání a úhradu. 
Publikace si klade za cíl seznámit nejen laickou, ale i odbornou veřejnost 
s novou legislativou, ale zároveň i uživatelům pomůcek co nejvíce pomoci 
při nelehkém výběru, získání a úhradě kompenzační pomůcky, jež jim bude 
plně vyhovovat a perfektně sloužit. 
Pokud vás tedy tato problematika zajímá a je pro vás více než aktuální, 
a to ať už z pohledu prostého uživatele některých pomůcek, jenž plánuje 
pořídit si novou místo té, která už dosloužila, nebo z pohledu odborníka, 
který se výběrem, doporučením, či distribucí pomůcek profesionálně zabývá, 
či dokonce živí, věřím, že po této publikaci rádi sáhnete. Že se pro vás všechny
stane nepostradatelným pomocníkem, ve kterém jsou nejen shromážděny 
všechny aktuální zákony, jimiž se „svět pomůcek pro osoby se zdravotním 
postižením“ řídí, ale zároveň obsahuje i základní praktické rady, jaký způsob 
pořízení pomůcky zvolit a jak ji vybrat. 
Publikaci objednávejte na tel. čísle 266 753 421, emailem na adrese 
m.kubickova@nrzp.cz, nebo písemně na adrese NRZP ČR, Partyzánská 7, 
170 00 Praha 7. Cena publikace je 100 Kč.
 
Stránky Telefóniky myslí i na osoby se zdravotním postižením
Na adrese www.myslimena.cz spustila Telefónika Czech Republic nové stránky,
na které soustředila informace o svých aktivitách souvisejících se společen-
skou odpovědností. Jednu sekci představují i přehledně shrnuté informace 
pro osoby se zdravotním postižením. Je v ní i nový formulář, kde se zákazník
jednoduše dozví, na jakou slevu má nárok. Může si vybrat, zda o ni chce 
zažádat poštou nebo si zajít na prodejnu.
V tom případě zvolí město, poté si vybere z nabídky konkrétní prodejnu 
a na závěr na jedné stránce dostane kompletní informaci. Ta shrnuje, kolik 
bude platit po odečtení slevy za zvolený tarif, jaká je adresa a otevírací doba 
vybrané prodejny, jaké doklady má vzít s sebou a rovnou si může stáhnout 
i žádost o poskytnutí slevy. 
Informace pro osoby se zdravotním postižením se nachází v sekci „Myslíme 
na zákazníky“. Podobně přehledným způsobem jsou zde popsány informace 
pro seniory a služba Hovor pro neslyšící.

Zúčastnili jsme se
Mosty 2011: výherce potěšily ceny i skupina Čechomor
Dne 15. března 2012 se zástupci Společnosti C-M-T Ing. Josef Zajíc 
a PaedDr. Jitka Molitorisová s doprovody zúčastnili již devátého ročníku 
předávání cen MOSTY, které oceňují mimořádný čin, projekt nebo osobnost,
jež významným způsobem zlepšují postavení a kvalitu života osob 
se zdravotním postižením. Slavnostní odpoledne v pražském Top Hotelu 
moderoval Aleš Cibulka. Během programu se na pódiu vystřídali všichni 
nominovaní, výherci však byly jen čtyři. Jako nejlepší projekt instituce 
veřejné správy porota ocenila Správu Krkonošského národního parku, 
který mapoval přístupnost nejvyššího českého pohoří pro hendikepované 
turisty. V druhé kategorii ocenila porota nestátní organizaci, která pomohla
znevýhodněným lidem, a vyzdvihla práci firmy Globus, která v projektu 
Cesty k lidem předala desítky automobilů organizacím, které jej nutné 
potřebují. Třetí ocenění si odnesli manželé Alena a Jaromír Krpálkovi 
z Pardubic za dvacet let práce a organizování  národních abilympiád. 
Zvláštní cenu převzal Miroslav Výmola, kostelník Katedrály sv. Václava 
v Olomouci. Tento nápaditý mladík dal dohromady tým nadšených lidí 
a zpřístupnil kostel nevidomým lidem. Díky němu si můžou osahat všechny
architektonické prvky i sakrální předměty. Na slavnostní předání přišla 
i manželka prezidenta ČR Livia Kalusová, která je patronkou projektu. 
Dále se mezi hosty objevili poslanci, senátoři, ale také umělci – Láďa Kerndl s 
dcerou Terezou, kteří na pódiu každý zvlášť zazpívali, a skupina Čechomor. 
Ta diváky, kteří byli zprvu chladní, pořádně rozproudila. Závěrečný raut pak 
udělal tečku za milým programem. 

(rr)

Dovolená
Parkovací karta a její využití v členských státech Evropské unie

Přinášíme faktografický přehled podmínek, platných v jednotlivých členských 
státech Evropské unie, při využívání parkovacích karet pro osoby se zdravotním po-
stižením. Před vycestováním do jiného státu se seznamte s předpisy, platnými v dané 
zemi. 

BELGIE - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vyhrazená 
pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. 
Neparkujte na komunikacích, kde je stání zakázáno. Ve většině oblastí smíte 
parkovat bezplatně a bez časového omezení všude tam, kde je parkování
zpoplatněno. Smíte parkovat bez časového omezení všude tam, kde je 
parkovaní bezplatné, avšak časově omezené. Nevjíždějte do pěších zón 
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a neparkujte v nich. Na některých parkovištích je umožněno zdarma parkovat
vozidla označená parkovací kartou, avšak pouze na parkovacích místech, 
vyhrazených pro postižené.

BULHARSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 
vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. Při 
parkování mimo osídlené zóny je nutno zastavit vozidlo mimo vozovku, sloužící
dopravnímu provozu. Parkování na vozovce, sloužící provozu, je zakázáno. 
V osídlených zónách může vlastník nebo správce komunikace vymezit oblas-
ti, komunikace nebo části komunikací jako zóny pro krátkodobé parkování bě-
hem určitých  hodin. Tato doba nemá být kratší než 30 minut a delší než 3 hodiny. 
Parkovací plochy jsou opatřeny svislým či vodorovným dopravním značením 
a informačními tabulemi s pokyny pro řidiče o podmínkách parkování. Příslušný orgán 
místní správy může stanovit parkovací poplatek.

DÁNSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 
vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. Ve 
většině oblastí platí pro vozidla označená parkovací kartou následující časové limity: 
na místech se zákazem stání můžete zaparkovat až na dobu 15 minut, ale nesmíte 
přitom tvořit překážku provozu;  
na místech se stáním, povoleným na 15 – 30 minut, můžete zaparkovat až na 
dobu jedné hodiny; na místech s bezplatným parkováním, avšak časově ome-
zeným na jednu, dvě nebo tři hodiny, můžete parkovat po neomezenou dobu. 
V některých oblastech musíte za parkování zaplatit. Pokud při příjezdu uhradí-
te poplatek za maximální povolenou dobu, může vám být povoleno parkovat 
bez časového omezení. Nevjíždějte do pěších zón a neparkujte v nich, pokud 
to místní úprava konkrétně nepovoluje. Parkoviště neposkytují žádné úlevy 
vozidlům označeným parkovací kartou.

ESTONSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací 
místa vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem 
vozíčkáře. Na místech se zákazem stání vám může být povoleno parkovat 
pouze tehdy, jestliže je celé vozidlo zaparkováno na cestě pro pěší a zároveň 
netvoříte překážku provozu. Smíte parkovat bezplatně a bez časového omezení 
všude tam, kde je parkování zpoplatněno. Smíte parkovat bez časového omezení 
na komunikacích s bezplatným, avšak časově omezeným parkováním.
Řidiči se zdravotním postižením by neměli podléhat žádnému časovému 
limitu pro parkování. Řidič postižené osoby může zastavit, aby postiženou osobu
naložil a vyložil. Nevjíždějte do pěších zón a neparkujte v nich. Na některých 
parkovištích je umožněno zdarma parkovat vozidla označená parkovací kartou. 

FINSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 
vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. 
V některých oblastech můžete zaparkovat na komunikacích se zákazem stání,
avšak pouze pokud netvoříte překážku provozu. Smíte parkovat bezplatně 

Vozíčkáři to nemají v životě jednoduché. Mimo jiných trablů, jako jsou např. 
schody, patníky a jiné překážky, je problém i se vzdáleností různých obchodů
a služeb. Pomocníkem vozíčkářů při transportu by v budoucnu mohl být nový 
koncept tříkolového skútru, Honda HDX3. Za projektem HDX3 stojí Enri-
co Battistini, šéf oddělení Hyperdivision - Mobility Motorcycles. Kompletně 
přepracovaný skútr Honda SH má totožnou přední část, ale vzadu má přepra-
vovací plošinu mezi dvojicí kol. Zadní otevřená část má částečně vysouvací 
nájezdovou hranu a nad zadními blatníky jsou madla, díky kterým se vozíčkář
pohodlně vytáhne do tříkolky. Honda HDX3 je ve fázi těsně před dokonče-
ním a následnou homologací do běžného provozu. Pohánět ji bude dvojice 
čtyřdobých jednoválcových motorů o objemech 125 a 150 ccm. Vzhledem 
k současným trendům je v plánu i elektromotor.
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a překročit časový limit na komunikacích, kde je parkování zpoplatněno. 
Smíte překročit časový limit na komunikacích s bezplatným, avšak časově 
omezeným parkováním. Nevjíždějte do pěších zón a neparkujte v nich.

FRANCIE - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 
vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčká-
ře. Existuje sicevnitrostátní systém parkovacích úlev, mohou ale platit odchylné 
místní úpravy. Zákon jasně stanoví volný vjezd na vyhrazená parkovací místa 
pro osoby s postižením a zakazuje jakýkoli druh zařízení, který by těmto oso-
bám v přístupu bránil. Neparkujte na komunikacích, kde je stání zakázáno. 
Na místech, kde se vyžaduje úhrada, musíte za parkování zaplatit. V Paříži 
a některých dalších městech je umožněno zdarma parkovat vozidlům označeným 
parkovací kartou. V řadě oblastí smíte parkovat bez časového omezení 
na místech, kde je parkování bezplatné, ale časově omezené. Nevjíždějte 
do pěších zón a neparkujte v nich. Parkoviště poskytují úlevy vozidlům 
označeným parkovací kartou.

IRSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 
vyhrazená  pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčká-
ře. Neparkujte na komunikacích, kde je stání zakázáno. Úlevy na parkovacích 
poplatcích  a parkovacích dobách pro vozidla označená parkovací kartou 
se různí. Ověřte  si na místě. Nevjíždějte do pěších zón a neparkujte v nich. 
Některá parkoviště poskytují úlevy z poplatků vozidlům označeným parkovací kartou.

ITÁLIE - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vy-
hrazená  pro osoby se zdravotním postižením označena žlutou čárou a symbolem 
vozíčkáře. Na komunikacích se zákazem stání můžete zaparkovat pouze 
v naléhavých případech, a pokud netvoříte překážku provozu. Ve většině oblastí, 
kde se vyžaduje úhrada, musíte za parkování zaplatit. Smíte parkovat bez časového
omezení všude tam, kde je parkování bezplatné, ale časově omezené. Nevjíždějte
do pěších zón a zón ZTL (s dopravním omezením) a neparkujte v nich, pokud 
to místní úprava konkrétně nepovoluje. Vždy jedno z 50 míst na veřejných 
parkovištích je označeno pro stání vozidel označených parkovací kartou. 
Na těchto místech smějí vozidla označená parkovací kartou parkovat zdarma.

KYPR - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 
vyhrazená  pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. 
Neparkujte na komunikacích, kde je stání zakázáno. Smíte parkovat bezplatně a bez 
časového omezení na komunikacích, kde je parkování zpoplatněno. Na některých ve-
řejných parkovištích je povoleno zdarma parkovat vozidla označená parkovací kartou.

LITVA - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vyhrazená  
pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. 
Na místech se zákazem stání můžete zaparkovat, pouze pokud netvoříte překážku
provozu. Smíte parkovat bezplatně a bez časového omezení na místech, kde je par-

řech vltavských ostrovech vystoupí 100 kapel z 15 zemí, připraveny jsou také 
nehudební scény a klubová vystoupení. Hlavními taháky jsou kromě úžasné 
atmosféry holandská stálice evropské taneční scény Kraak and Smaak, objev 
anglické klubové scény Haight Ashbury, kultovní newyorský kytarista Popa 
Chubby nebo jedna z nejrychlejších cimbálovek na světě Cimbaliband.
 
Colours of Ostrava , www.colours.cz
Termín: 12. – 15. 7. 2012 Ostrava
Dnes již legendární mezinárodní hudební festival world music se letos pře-
sune z prostředí Černé louky a Slezskoostravského hradu do postindustriál-
ního prostoru Dolní oblasti Vítkovice. Tento evropsky památkově chráněný 
areál bývalého dolu, železáren a huti se mění na vzdělávací, kulturní a spo-
lečenské centrum, které nemá v Česku obdoby. Hlavními hvězdami jede-
náctého ročníku budou světoznámá Islanďanka Björk, kanadská zpěvačka 
a skladatelka Alanis Morissette, fenomenální americký zpěvák Bobby McFerrin
francouzská zpěvačka ZAZ a americká zpěvačka, tanečnice a performerka 
Janelle Monáe. Spolu s nimi se představí desítky dalších hostů, od pozoruhodných 
kapel z celého světa až po českou hudební špičku, reprezentovanou například 
Michalem Prokopem, Danem Bártou, Lenkou Dusilovou nebo kapelami Charlie 
Straight, Laura a její tygři, Mňága a Žďorp, Buty nebo Krásné nové stroje. 
 
Štěrkovna Open Music, www.sterkovnamusic.com
Termín: 3. – 4. 8. 2012 Hlučín
Festival Štěrkovna Open Music je ve srovnání s ostatními nejmenší, na Hlu-
čínsku ho však již roky považují za největší hudební událost v regionu. Letos 
potěší diváky například kapely Mandrage, Wohnout, Yo Yo Band, Traband, 
Rybičky 48, Citron nebo znovuobnovená Jasná páka s Davidem Kollerem.
 
Živá ulice, www.zivaulice.eu
Termín: 9. – 12. 8. 2012 Plzeň
Multižánrový festival, jehož cílem je oživit léto obyvatelům i návštěvníkům 
Plzně divadlem, hudbou a happeningy. Nástupce osmnácti ročníků festivalu
Na ulici přináší do západočeské metropole coby největší akce Plzeňské-
ho kraje hudbu, divadlo, vzdělávací projekty i program pro rodiny s dětmi 
či obří pískoviště pro ty nejmenší. Slibně zní nápady pořadatelů na uspořá-
dání festivalu polévky (prvního v Česku) a vytvoření plzeňského Hyde Parku, 
tedy zóny určené na setkávání lidí a výměnu názorů.

Honda HDX3 pro vozíčkáře 
Skútr Honda SH byl přepracován na tříkolku HDX3, která má pomoci vozíč-
kářům s transportem. 
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kování zpoplatněno, avšak pouze na místech označených symbolem vozíčkáře.
Smíte  parkovat bez časového omezení na místech s bezplatným, avšak časově ome-
zeným parkováním. Můžete vjíždět do zón se zákazem vjezdu dopravních prostředků. 
Na některých parkovištích je umožněno bezplatně parkovat vozidla označená parko-
vací kartou, avšak pouze na stáních vyhrazených pro postižené. 

LOTYŠSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací 
místa vyhrazená  pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem 
vozíčkáře. Své vozidlo smíte bezplatně parkovat na speciálně označených 
parkovacích místech  pro postižené osoby. Osoby s parkovací kartou pro postižené
osoby nemusí  dodržovat dopravní značení „Zákaz stání“ (Stävët aizliegts) a „Zákaz
zastavení“ (Apstäties aizliegts). Parkoviště neposkytují žádné úlevy vozidlům označe-
ným parkovací kartou.

LUCEMBURSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 
vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem invalidního vozíku.
Parkoviště neposkytují žádné úlevy vozidlům označeným parkovací kartou.

MAĎARSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 
vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. 
Smíte parkovat bezplatně na místech, kde je parkování zpoplatněno. Smíte překročit 
časový limit  na místech s bezplatným, avšak časově omezeným parkováním. Na některých
parkovištích je umožněno zdarma parkovat vozidla označená parkovací kartou.

MALTA - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vyhrazená 
pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. Údaje 
o úlevách při parkování, jež jsou poskytovány postiženým osobám, lze získat 
od maltských úřadů.

NĚMECKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vyhra-
zená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. Na parko-
vacích místech na komunikacích nebo v zónách, kde je jinak parkování zakázáno, 
můžete zaparkovat až na dobu tří hodin. Parkovací dobu můžete překročit 
na parkovacích místech na komunikacích nebo v zónách s časově omezeným
parkováním. Můžete bezplatně stát na parkovacích místech, kde je vyžadována
úhrada prostřednictvím automatů na parkovací lístky nebo parkovacích 
hodin. Můžete stát na parkovacích místech vyhrazených pro rezidenty po dobu až tří 
hodin. Můžete parkovat v zónách s dopravním omezením i mimo určená 
parkovací místa za podmínky, že nebráníte průjezdní dopravě. Parkujte v pěších 
zónách pouze tehdy, pokud to místní úprava výslovně povoluje. I tehdy, je-li to 
povoleno, smíte vjíždět a parkovat pouze ve vyhrazených dobách. Tyto parkovací 
úlevy platí pouze tehdy, pokud neexistuje jiná možnost parkování v blízkém sousedství.  
Maximální časový limit pro parkování nesmí překročit 24 hodin. 

NIZOZEMSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 

„Týká se to záchranářů. Když člověk s asistenčním psem zkolabuje na ulici, 
musejí se záchranáři postarat o něj, ale nemají žádnou povinnost naložit při 
odvozu do nemocnice také psa. Je to ponecháno na dobrotě těch lidí. Pokud 
mohou psi do nemocnice, měli by se dostat také do sanitky.“ 
Psi v nemocnicích
Podle zákona má „pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který 
využívá psa se speciálním výcvikem, právo s ohledem na svůj aktuální zdra-
votní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení.“ 
Psem se speciálním výcvikem se přitom rozumí vodicí nebo asistenční pes. 
Jeho pobytem v nemocnici ale nesmějí být narušena práva ostatních pacientů.

Dostat se na hudební festival bude letos pro hendikepované lidi 
mnohem jednodušší než dříve
Nadace OKD  a Nadační fond pro podporu zaměstnání osob se zdravotním 
postižením (NFOZP) spojili své síly s pořadateli čtyř prestižních festivalů 
a připraví na nich pro vozíčkáře i jinak znevýhodněné návštěvníky servis, 
který jim umožní užívat si hudby plnými doušky. Kromě toho budou 
na akcích podporovat chráněné dílny. To vše na Colours of Ostrava, 
United Island v Praze, plzeňské Živé ulici a hlučínské Štěrkovně.
Každá akce bezbariérové nadační tour bude svým přístupem k hendikepo-
vaným ojedinělá. Pořadatelé Colours se musí při zajištění bezbariérovosti 
vyrovnat s náročným průmyslovým terénem Dolní oblasti Vítkovic, kam se 
letos festival přesouvá, chystají také bezbariérové taxíky na dopravu z nádraží
nebo do hotelu. Atrakcí United Islands se zase stane plošina, která bude 
vozíčkáře spouštět z Karlova mostu na Kampu. Organizátoři Štěrkovny Open 
Music chtějí do areálu přivézt hendikepované z nedalekého Rehabilitačního
ústavu v Hrabyni, kteří se jen tak za kulturou nedostanou. V Plzni doplní 
program vystoupení kapely The Tap Tap, ve které hrají studenti se zdravot-
ním hendikepem. O doprovodné aktivity se postarají chůdaři či obří loutky 
pod křídly sdružení ArtPrometheus. Uprostřed každého festivalu vyroste také 
unikátní bezBAR, tedy přírodní nálevna, v níž budou hosty obsluhovat 
vozíčkáři. Festivalové areály nabídnou také prostor pro prodej výrobků 
chráněných dílen. Na každé akci nabídne své výrobky šest organizací, 
které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. 

Základní informace o festivalech bez bariér United Islands České spořitelny,
 www.unitedislands.cz

 
Termín:  21. – 23. 6. 2012 Praha
Málokterá kulturní akce rozzáří Prahu tak jako festival United Islands. Na čty-
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vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. 
Na místech se zákazem stání můžete zaparkovat až na tři hodiny, avšak pouze pokud 
netvoříte překážku provozu. Na komunikacích, kde se vyžaduje úhrada, 
musíte časový limit dodržet. Místní úpravy se mohou různit. Smíte parkovat 
bez časového omezení na místech s bezplatným, avšak časově omezeným 
parkováním (modrá zóna). Nevjíždějte do pěších zón a neparkujte v nich. 
Parkoviště neposkytují žádné úlevy vozidlům označeným parkovací kartou.

POLSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vyhrazená 
pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. Osoby 
s parkovací kartou pro postižené osoby nemusí za podmínky dodržování 
mimořádné opatrnosti dodržovat dopravní značení „Zákaz vjezdu všech vozidel 
(v obou směrech)“ (Zakaz ruchu w obu kierunkach), „Zákaz vjezdu motorových 
vozidel, s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku“ (Zakaz wjazdu pojazdów 
silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych), „Zákaz vjezdu autobusů“
(Zakaz wjazdu autobusów), „Zákaz vjezdu motocyklů“ (Zakaz wjazdu 
motocykli), „Zákaz vjezdu jízdních kol s přídavným motorem“ (Zakaz wjazdu 
motorowerów), „Zákaz stání“ (Zakaz postoju), „Zákaz stání v liché dny“ (Zakaz 
postoju w dni nieparzyste), „Zákaz stání v sudé dny“ (Zakaz postoju w dni parzyste), 
„Zóna omezeného parkování“ (Strefa ograniczonego postoju). Uvedené ustanovení 
se vztahuje také na osobu řídící vozidlo, která přepravuje osobu s omezenou 
schopností pohybu, pracovníky ústavů poskytujících péči, rehabilitaci nebo 
vzdělávání nezletilým zdravotně postiženým osobám a na řidiče vozidel označených
parkovací kartou vydanou v zahraničí. Neparkujte na komunikacích, kde je stání 
zakázáno. Smíte parkovat bezplatně a bez časového omezení na místech, kde je 
parkování zpoplatněno, avšak pouze na místech označených symbolem vozíčkáře.
Na komunikacích se zákazem stání v liché a sudé dny můžete zaparkovat 
na libovolné straně komunikace, pouze pokud netvoříte překážku provozu. 
Nevjíždějte do pěších zón a neparkujte v nich, pokud to místní úprava konkrétně ne-
povoluje. Parkoviště neposkytují žádné úlevy vozidlům označeným parkovací kartou. 
Místní úpravy se však mohou různit.

PORTUGALSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 
vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře nebo 
symbolem těhotné ženy či ženy s dítětem v náručí. Neparkujte na komunikacích, 
kde je parkování zakázáno, pokud to není naprosto nezbytné, i pak ale pouze 
na krátkou dobu a tak, abyste netvořili překážku pro vozidla či chodce. 
Na místech, kde se vyžaduje úhrada, musíte uhradit poplatek a nesmíte překročit
zaplacený časový limit. Nesmíte překročit časový limit na místech, kde platí časové
omezení. Nevjíždějte do pěších zón a neparkujte v nich. Parkoviště obecně nepo-
skytují žádné úlevy vozidlům označeným parkovací kartou pro postižené osoby.

RAKOUSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 
vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. 
Neparkujte na komunikacích, kde je zakázáno stání a zastavení. Ve většině oblastí

Evropská populace stárne a tloustne. A to platí i pro osoby na vozíku. 
Léčbou nadváhy se zabývá medicínský obor s názvem bariatrie (z řeckého 
„baros“, těžký). Růst počtu pacientů s omezenou schopností pohybu 
a orientace, kteří trpí nadváhou, podnítil produkci speciálních bariatrických
 pomůcek. Zatímco běžné vozíky mají maximální nosnost 125 – 135 kg, 
speciálně zesílené konstrukce mohou používat i pacienti s tělesnou hmotností
až 350 kg. Bariatrické vozíky se vyrábějí v pasivní i aktivní verzi a to jak me-
chanické, tak elektrické. Jsou výrazně širší než běžné typy vozíků, proto se 
často nevejdou do výtahů a dveří. U mechanických bariatrických vozíků se 
můžeme setkat se zesíleným dvojitým a dokonce i trojitým křížem. Osoby s 
výrazně vyšší hmotností musí mít k dispozici i další zesílené předměty denní 
potřeby, např. postel, toaletu apod. Míra obezity se měří indexem tělesné 
hmotnosti BMI (Body mass index). Pro evropskou populaci se uvádí ideální 
BMI 25. Pro úplnost dodávám, že tzv. „morbidní obezita“ začíná nad BMI 
40. Index BMI si lehce spočítáte, když svoji hmotnost v kilogramech vydělíte 
výškou v metrech na druhou.

Nový zákon pustí do nemocnic vodicí psy. 
Nevidomí a tělesně postižení si od dubna mohou do nemocnic přivést i své 
asistenční psy. Některá zařízení jsou připravená, jiná si ale nedovedou před-
stavit, kdo se bude o zvířata starat. Většinou prý budou spoléhat na pomoc 
rodiny pacienta, někdy se však bude muset postarat i personál. Vodicím 
a asistenčním psům umožní vstup do nemocnic zákon o zdravotních 
službách, který začne platit od 1. dubna. Nemocnice jsou z toho ale poměrně
rozpačité. „Řešíme to na poradě každý týden, ale poslední slovo ještě 
nepadlo. Zákon musíme dodržet, ale současně nesmíme porušit žádný 
jiný. Mám na mysli například hygienické normy,“ řekla mluvčí pražského 
Motola Pavlína Danková. Je ale přesvědčená, že se o psy nebudou starat 
zaměstnanci nemocnice. „Pacient musí mít někoho, kdo bude psa venčit a krmit. 
Minimálně musí být někdo připravený na telefonu,“ dodala. Naproti tomu 
mělnická nemocnice připouští, že péči by případně mohli obstarat i zaměstnanci. 
Psi zlepší náladu a podají popadané věci
Proč mohou být psi pro pacienty přínosem, vysvětlila ředitelka sdružení 
Helpes Zuzana Daušová, podle které ale půjde spíš o výjimečné případy.
„Pes může pomoci zlepšit psychický stav pacientů. Ti díky nim navíc budou 
soběstačnější, protože když jim něco spadne, podá jim to pes a nebudou 
muset zvonit na sestru.“ Dodala ale, že pacient musí být v takovém stavu, 
že se o psa bude moci postarat. „Lidé hospitalizovaní v nemocnicích jsou 
většinou nesoběstační, pak je pro ně pes zbytečný a ani by si ho většinou 
s sebou nebrali,“ řekla. V legislativě ale jeden podstatný nedostatek vidí. 



17 38

smíte parkovat bezplatně a bez časového omezení tam, kde je parkování zpoplatně-
no. Smíte parkovat bez časového omezení na místech s bezplatným, avšak časově 
omezeným parkováním. Můžete vjíždět do pěších zón a parkovat v nich, 
avšak pouze během hodin povolených pro vjezd zásobování. Veřejná parkoviště 
neposkytují žádné úlevy vozidlům označeným parkovací kartou.

RUMUNSKO - Na parkovacích plochách u budov, sloužících veřejným účelům a dále 
na provozovaných parkovištích, jsou nejméně 4 % z celkového počtu parkovacích 
míst, nejméně však 2 místa, upravena, vyhrazena a označena mezinárodním označe-
ním pro bezplatné využívání postiženými osobami.

ŘECKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vyhrazená 
pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. Použití parkovací 
karty umožňuje v naléhavých případech parkování na veřejných komunikacích 
a místech pro dopravní provoz, pěší či zvířata. Neparkujte na komunikacích, 
kde je stání zakázáno. Ve většině oblastí, kde se vyžaduje úhrada, musíte 
za parkování zaplatit. Ve většině oblastí smíte parkovat bez časového omezení
všude tam, kde je parkování bezplatné, avšak časově omezené. Nevjíždějte 
do pěších zón a neparkujte v nich. Na některých parkovištích je umožněno 
zdarma parkovat vozidla označená parkovací kartou. 

SLOVENSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 
vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. 
Vozidlům označeným parkovací kartou je povoleno používání zón s omezeným stáním. 
Řidič vozidla přepravujícího těžce zdravotně postiženou osobu, která musí využívat 
individuální dopravu, nemusí, je-li vozidlo označeno parkovací kartou, dodržovat
zákazy stání, pokud tím není ohrožena plynulost a bezpečnost provozu. Takto 
označené vozidlo nemusí dodržovat dopravní značení „Neplatí pre zasobovanie“,
„Iba zasobovanie“, „Neplatí pre prepravné služby“ a „Prepravné služby“. 
Na některých parkovištích je umožněno zdarma nebo za snížený parkovací 
poplatek parkovat vozidla označená parkovací kartou.

SLOVINSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 
vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. 
Na místech se zákazem stání můžete zaparkovat až na dvě hodiny, avšak pouze 
pokud netvoříte překážku provozu. Na místech, kde se vyžaduje úhrada, musíte 
za parkování  zaplatit a dodržovat časový limit. Tam, kde máte povoleno parkování na 
chodníku, musíte zajistit vedle vozidla průchod pro chodce o minimální šířce 1,6 m. 
Nevjíždějte do pěších zón a neparkujte v nich. Na některých parkovištích 
je umožněno zdarma parkovat vozidla označená parkovací kartou.

ŠPANĚLSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vyhra-
zená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. Neparkujte 
na komunikacích, kde je parkování zakázáno, pokud to místní úprava konkrétně
nepovoluje. Úlevy na parkovacích poplatcích a parkovacích dobách pro 

Pojištění státního příspěvku na zakoupení motorového vozidla
Společnost AutoESA v rámci svého programu Handy car a ve spolupráci 
s pojišťovnou AIM připravila nový program pojištění státního příspěvku ZTP 
TOTAL-R. Jedná se o pojištění poměrné částky, kterou by v případě totální
škody či odcizení vozidla požadoval stát zpět. Limit pojistného plnění 
je stanoven na jednotlivé měsíce předem, limit je určen na každý kalendářní
měsíc a postupně se snižuje. Tento limit odpovídá částce, kterou je držitel 
ZTP, ZTP/P povinen vrátit v případě totální škody. Spoluúčast není aplikována.
Klientům Handy car je nabídnuta možnost jednorázového splacení tohoto 
pojištění v rámci spotřebitelského úvěru.
Příspěvek na zvláštní pomůcku, poskytovaný na zakoupení motorového vozidla,
je poskytován osobě starší tří 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. 
Vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část 
je osoba, které byl tento příspěvek vyplacen, povinna vrátit, jestliže:
- v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne 
vyplacení příspěvku nebo v období před uplynutím 120 kalendářních měsíců 
po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení 
motorového vozidla pozbyla vlastnické právo ke zvláštní pomůcce,
- v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne 
vyplacení příspěvku nebo 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 přípa-
du, kdy osoba se přestala opakovaně dopravovat nebo pozbyla schopnost 
být převážena motorovým vozidlem z důvodu změny zdravotního stavu, 
nebo osoba které byl příspěvek přiznán, zemřela).

Více informací najdetena http://www.handycar.cz/pojisteni.htm.

Bariatrické vozíky – speciální pomůcky pro těžké váhy 
Pro osoby trpící obezitou se vyrábějí speciální, tzv. bariatrické vozíky. 
Jsou konstruovány pro únosnost až 350 kg v mechanické i elektrické ver-
zi. Míru obezity určuje index tělesné hmotnosti. Pro evropskou populaci se 
za optimální považuje BMI 25. V ČR žije zhruba polovina osob s obezitou.

Zajímavosti
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vozidla označená parkovací kartou se různí. Nevjíždějte do pěších zón 
a neparkujte v nich, pokud to místní úprava konkrétně nepovoluje. 
Na většině míst nabízejí parkoviště úlevy vozidlům označeným parkovací kartou.

ŠVÉDSKO - Parkovací karty poskytují držitelům výjimku z místních dopravních 
předpisů, upravujících parkování. Místní dopravní předpisy jsou obvykle stanoveny 
úřadem správního území a vyznačeny dopravními značkami. Na pozemních 
komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vyhrazená pro osoby 
se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. V některých správních 
obvodech je umožněno zdarma parkovat vozidla označená parkovací kartou. 
V oblastech, kde je místními dopravními předpisy parkování zakázáno či povoleno
na dobu kratší tří hodin, je povoleno zaparkovat až na dobu tří hodin. 
V oblastech, kde je místními dopravními předpisy parkování povoleno na dobu
od tří do 24 hodin, je povoleno zaparkovat až na dobu 24 hodin. V pěších 
zónách je povoleno zaparkovat až na dobu tří hodin. Parkování na parkovacích
místech vyhrazených pro tělesně postižené osoby je v souladu s místními dopravními
předpisy povoleno s parkovací kartou. Musí být dodržena maximální parkovací 
doba platná pro dané parkovací místo. Nesmíte parkovat na parkovacích místech 
určených pro zvláštní účel nebo pro vozidla zvláštního účelového typu. Pravidla
uvedená pro parkování na komunikacích platí také na parkovištích. Majitelé 
pozemků mohou zakázat parkování a zastavování vozidel.

VELKÁ BRITÁNIE - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací mís-
ta vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. 
Parkovací karta se používá ve spojení s parkovacím kotoučkem. Stejné úlevy budou 
nicméně poskytnuty také osobám z jiných států, které vozidlo označí parkovací 
kartou bez parkovacího kotoučku. Ve středu Londýna se vozidlům označeným 
parkovací kartou žádné úlevy neposkytují. Na parkovacích místech na komunikacích
se zákazem stání můžete zaparkovat, nejsou-li označena značkou „zákaz 
zastavení“ a pouze tehdy, pokud netvoříte překážku provozu, a to:
až na dobu tří hodin v Anglii a Walesu; bez časového omezení ve Skotsku 
a v Severním Irsku, pokud nejsou uplatněna místní dopravní omezení. 
Smíte parkovat bezplatně a bez časového omezení na místech, kde je parkování 
zpoplatněno, pokud dopravní značení nestanoví jinak. Smíte parkovat 
bez časového omezení na místech s bezplatným, avšak časově omezeným 
parkováním, pokud dopravní značení nestanoví jinak. Nevjíždějte do pěších 
zón a neparkujte v nich, pokud to místní úprava konkrétně nepovoluje. 
Na některých parkovištích je umožněno zdarma parkovat vozidla označená 
parkovací kartou.

                                                                   

        Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

8. Jak vypadá proces, když mi nadace přispějí? Co mám komu poslat?
Pokud vám nadace přislíbí finanční prostředek, zašle darovací smlouvu nebo příslib. 
Darovací smlouvu naskenujete nebo oznámíte číslo darovací smlouvy dodavatelské 
firmě, výši příspěvku a dobu platnosti nadačního příslibu. Faktura bude vystavena 
přímo nadaci a bude vám poslána k podpisu. Fakturu po převzetí zboží pak zašlete
na nadaci. 
9. Přispěje mi úřad práce na vozík?
Ne. Příspěvek na zvláštní pomůcky se poskytuje pouze na pomůcky uvedené 
ve vyhlášce, mezi kterými invalidní vozík uveden není.

                                      Zpracováno s využitím publikace 
„Průvodce chytrého vozíčkáře“

Oblečení pro vozíčkáře
Společnost ADAPTIA móda s.r.o. vznikla v polovině roku 2011 jako výsledek projektu
zabývajícího se myšlenkou nabízet specifické oděvy pro vozíčkáře. Impulsem
k tomuto počinu bylo zjištění, že na území České republiky žije více než 30 tisíc 
osob, které svůj život tráví na invalidním vozíku, a přesto nemají možnost uspokojit 
svoje specifické potřeby týkající se oblečení, jako je to běžné v zahraničí na západ 
od nás. Běžné oblečení většinou neposkytuje vozíčkářům dostatečný komfort 
a pohodlí při nošení – sezení. Rozhodli jsme se tedy vytvořit značku adaptivního 
oblečení ADAPTIA, která by tuto situaci napravila.
Proč ADAPTIA? Slovo adaptivní je pro Vás možná nové, stejně jako bylo na počátku
pro nás. V zahraničí se však spojení „adaptive clothes“ běžně používá pro oděvy 
přizpůsobené na míru specifickým potřebám tělesně či jinak postižených osob. 
Rozhodli jsme se převzít základ tohoto slova do názvu naší společnosti a tím vyjádřit 
podstatu toho, co děláme. Nejtěžším úkolem pro nás byl vývoj vlastního českého 
střihu kalhot, který se stal základem celé kolekce. V této fázi jsme požádali 
o spolupráci Ligu vozíčkářů. 
V ADAPTIA móda s.r.o. věříme, že adaptivní oblečení pro vozíčkáře se dá vyrábět 
a prodávat ve stejné kvalitě, při stejném nákupním pohodlí a v módní atraktivitě, 
jako každé jiné oblečení pro každou jinou cílovou skupinu – a o to svou činností 
usilujeme. To je naše vize – ADAPTIA, móda, která sedí.

                                                                                      Za tým ADAPTIA móda s.r.o. 
                                                                                        Martina Václavíková, MBA 
                                                                                              jednatelka společnosti

Kontaktní údaje: ADAPTIA móda s.r.o., Nádražní 373, 763 62 Tlumačov, 
e-mail: info@adaptia.cz, telefon: 601 501 414, www.adaptia.cz
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zařízeních a domech pro hendikepované se servisní dny pořádají, že tam mohu 
dojet a technici mi zdarma například dotáhnou šroubky u vozíku, zkontrolují 
pomůcku, zkontrolují nebo dohustí pneumatiky, změní mi případně nastavení vozíku
či opraví to, co nevyžaduje náhradní díly. Podobné možnosti jsou i na veletrzích 
nebo dalších prezentačních akcích. Chci o těchto možnostech vědět a rád jich 
využiji. 
9 nejčastěji kladených otázek na to, jak získat nový vozík 
1. Nemám si raději nechat starý (nevyhovující) vozík, než mít starost se sháněním 
a vyřizováním nového vozíku?
Vozík není jen prostředek pro mobilitu, ale také pomůcka, která ovlivňuje zdravotní 
stav. Přece se nebudete trápit na vozíku, který vás poškozuje, nebudete ho schopni 
utáhnout, vykonávat základní potřeby v bytě apod. Navíc když dojde ke změně zdra-
votního stavu, měli byste žádat o takovou pomůcku, která vám nebude zdravotní stav 
zhoršovat, a to i před dobou nároku na novou pomůcku. Určitě stojí za to dát si tu 
práci s vyřizováním nové pomůcky ve spolupráci s lékařem, abyste nakonec mohli 
mít radost z toho, jak si sednete na nový vozík a s lehkostí se rozjedete.
2. Jaké jsou jednotlivé kroky k získání pomůcky přes pojišťovnu?
Zkonzultujte svůj stav s odborným lékařem, nechte si vypracovat zaměřovací proto-
kol od dodavatele, lékař vám pak pomůcku předepíše na poukazy a žádanky. Je velmi 
důležité, aby lékař podrobně zdůvodnil nutnost každého příslušenství a daného typu 
vozíku pro váš zdravotní stav. Potvrzený poukaz a žádanku doporučeně odešlete na 
svoji zdravotní pojišťovnu ke schválení reviznímu lékaři. Schválené poukazy a žádan-
ky co nejdříve zašlete dodavateli, protože platnost poukazu je 1 měsíc. 
3. Co když mi pojišťovna nebude chtít pomůcku schválit?
Nestresujte se předem a zkuste se odvolat – často k zamítnutí dochází jen pro to, 
že lékař nezdůvodní dostatečně, že pacient pomůcku a každé konkrétní příslušenství 
potřebuje ze zdravotního hlediska.
4. Můžu si dovolit vozík, který má vyšší doplatek, ale já na něj nemám dostatek 
financí?
Především považte, že celých pět let můžete jezdit a sedět na vozíku s výrazně 
lepšími parametry, než má vozík bez doplatku. S financováním doplatku vám můžou 
pomoci firmy, přátelé a v neposlední řadě i nadace. Zvažte také možnost úvěru – 
výše měsíčních splátek na dobu 5 let jistě vyváží komfort a kvalita života, které vám 
doplatek dražšího vozíku nabízí.
5. Není trapné oslovit firmu ohledně pomoci při financování mého vozíku?
Trapné to není. Firma si částku, kterou vám přispěje, může na konci roku odečíst 
z daní. Mnohdy je lidem příjemnější věnovat peníze konkrétnímu člověku 
na konkrétní účel než společnostem s obecně charitativními cíly.
6. Bude chtít nadace přispět na můj vozík?
Nadace se snaží přispět každému, kdo opravdu pomoc potřebuje. Musíte se proto 
při sepisování žádosti rozepsat o svém zdravotním stavu a hlavně napsat, jak by vám 
vozík pomohl a usnadnil život. Nesmíte zapomenout popsat i svou finanční situaci. 
7. Jak a kdy se dozvím, že mi nadace přispěla?
Nadace schvalují žádosti přibližně jednou za měsíc, proto žádejte o příspěvek 
co nejdříve. Pokud vám bude chtít nadace přispět, pošle darovací smlouvu poštou 
nebo e-mailem, případně zavolá.

Karta sociálních systémů

Sociální otázky

Karty sociálních systémů, tzv. sKarty, 
budou podle nejnovějších informací
na úřady práce v České republice 
distribuovány od konce června letošního
roku, od července pak budou vydávány
klientům. Každý příjemce této sKarty
bude písemně vyrozuměn o tom, 
že je jeho karta na úřadu připravena. 

Při převzetí sKarty dostane klient příručku s návodem, jak lze kartu používat, infor-
maci o podmínkách použití sKarty a také sazebník plateb při nakládání s sKartou. 
Zdarma je pro příjemce sKarty její vydání jedenkrát za 4 roky, otevření a vedení 
platebního účtu, bezhotovostní platba kartou u obchodníka, výběr z bankomatu 
České spořitelny ke každé dávce nebo provedení jednoho bezhotovostního převodu.

Prostřednictvím karty je možné čerpat dávky v kterémkoli bankomatu nebo přímo
platit v obchodech, sKarta je chráněna stejně jako kterákoli jiná bankovní karta,
v případě její ztráty ji lze zablokovat. sKarty budou na úřady práce zaváženy 
postupně, a to v průběhu celého druhého pololetí roku. První dávky budou pro-
střednictvím těchto karet vyplaceny až v srpnu, poslední z příjemců naopak 
obdrží svoji sKartu až v prosinci a příspěvek či dávku od státu si poprvé pro-
střednictvím sKarty vyzvedne až v lednu roku 2013. Harmonogram distribuce 
sKaret počítá s tím, že nejprve budou sKarty distribuovány ve velkých městech. 

U speciálních sKaret, které jsou určeny držitelům průkazů TP, ZTP a ZTP/P, bude nutné,
aby příjemci dodali na úřad práce svoji fotografii, která bude na sKartě uvedena. 
Tito příjemci tedy nejprve získají od úřadu práce informaci, že na další pravidelnou 
návštěvu úřadu práce mají přinést svoji portrétní fotografii. Teprve poté, co bude 
jejich karta připravena, obdrží dopis s výzvou k vyzvednuté své sKarty. Výhody, 
které dnes souvisí s držením průkazů TP, ZTP a ZTP/P, zůstávají i nadále zachovány. 

Pokud příjemce dávek nebude chtít s sKartou nakládat a bude například chtít 
i nadále přijímat dávky na svůj vlastní účet, bude to možné. Možnosti, jak toho 
dosáhnout se mu nabízí dvě. Buď příkazem provedeným na ÚP ČR, nebo samo-
statně prostřednictvím bankomatu ČS. Výjimkou jsou tzv. účelové dávky, v přípa-
dech, kdy dosud nebyly dávky vypláceny peněžitě, ale například prostřednictvím 
poukázek, nebude možné vybrat hotovost z bankomatu, či převést ji na svůj účet. 
Možnosti nákupu budou omezeny prostřednictvím kódu obchodníka, v praxi
to znamená, že kartou nebude možné platit například v pohostinství či v herně.
                                                                          

         Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek
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Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP v roce 2012
Od 1. července 2012 se změní podmínky poskytování příspěvku na podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cílem změn je zamezit nekalým 
praktikám ze strany některých zaměstnavatelů při zneužívání tohoto příspěvku.
Podle současné právní úpravy (tj. do 30.06.2012) náleží příspěvek zaměstnavatelům
zaměstnávajícím více než 50 procent osob se zdravotním postižením měsíčně 
ve výši skutečně vynaložených mzdových nákladů na každého zaměstnance 
v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, včetně pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného 
na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího
základu tohoto zaměstnance, nejvýše však 8.000,- Kč za měsíc.

Nekalé praktiky některých zaměstnavatelů
V praxi se však množí případy, kdy někteří zaměstnavatelé uzavírají se 
zaměstnanci dohodu o srážkách ze mzdy podle § 327 zákoníku práce, například 
na úhradu nákladů spojených se školením zaměstnanců. Tato školení pořádají
buď sami, nebo jejich konání zajišťují u jiného subjektu. Školení se buď nekonají
vůbec, nebo jejich obsahová náplň neodpovídá ceně, kterou zaměstnavatel 
za zaměstnance uhradil a kterou mu zaměstnanci následně splácejí. Rovněž 
se množí případy, kdy zaměstnavatelé požadují na zaměstnancích, aby se například
stali členy občanského sdružení, které sami založili nebo ve kterém se angažují.
Následně pak požadují, aby s nimi zaměstnanci uzavřeli dohodu o srážkách 
ze mzdy na úhradu členských příspěvků v různé výši. Z obavy ze ztráty zaměstnání
a příjmu zaměstnanci tyto dohody uzavírají. Tímto způsobem někteří zaměstna-
vatelé získávají pro sebe nebo jiný subjekt, ve kterém jsou zainteresováni, příjem.

Změny, které zamezí zneužívání příspěvku
S přihlédnutím k faktu, že mzda nebo plat zaměstnance jsou zaměstnavatelům 
plně nebo částečně refundovány příspěvkem poskytovaným Úřadem práce ČR 
z prostředků státního rozpočtu, je nutné těmto nežádoucím praktikám zaměst-
navatelů zamezit. Proto se nově stanoví, aby příspěvek byl poskytován pouze 
na ty zaměstnance, kteří pracují na chráněných pracovních místech zřízených 
nebo vymezených na základě dohody s Úřadem práce ČR.
Dalším novým opatřením, směřujícím k zamezení výše uvedených negativních 
jevů, je stanovení výše příspěvku. S ohledem na nařízení Komise ES č. 800/2008, 
kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie
podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových 
výjimkách), se měsíční výše příspěvku stanoví na 75 procent prostředků, skutečně 
vynaložených na mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovním poměru, který 
je osobou se zdravotním postižením, včetně pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto 
zaměstnance, nejvýše však 8.000,- Kč. Finanční spoluúčast zaměstnavatele 
na prostředcích, vynaložených na mzdy nebo platy, je předpokladem pro zamezení

protože při ideálně nastaveném vozíku budete moci využívat celý záběr rukou.
9. Už nemůžu!
Vyzkoušejte si nejdůležitější přesuny – z postele na vozík, z vozíku na záchod, 
z vozíku do auta apod. Zjistíte, že i malý rozdíl výšky vám způsobí nemalé obtíže. 
Důležitý je také sklon sedu na vozíku, proto musíte zvolit optimální poměr mezi vaší 
stabilizací a snadným přesunem z vozíku.
10. Ten se tam nevejde! 
Každému vyhovuje jiný způsob skládání a nakládání např. do auta. Je důležité si to 
vyzkoušet. Čím méně je vozík skládací, tím větší má výdrž a stabilitu. Mechanismus 
skládání vozíku by měl být jednoduchý a uživatelsky přívětivý. Pokud máte dostatek
místa a možnost naložit vozík s pevným rámem, je to ideální volba díky dlouhé 
životnosti a stabilitě.
Co chce chytrý vozíčkář od prodejce
Chci, aby to byl odborník. Nejlepším řešením je, aby měl alespoň povšechnou zdravot-
nickou odbornost, aby dokázal pochopit můj zdravotní problém, věděl, co potřebuji,
jak se cítím, co chci, aby se mě uměl na to zeptat, aby mi uměl poradit. Kde 
takového člověka hledat? Nejlepší je poptat se tam, kde s takovými lidmi mají zkuše-
nosti – na spinální jednotce, v rehabilitačním ústavu a podobně. 
Chci nabídnout všechny dostupné možnosti a varianty, chci pomoci zvážit jejich 
užití.
Chci, aby doporučený vozík zohledňoval nejen můj momentální stav, ale i mou 
prognózu. 
Chci, aby mi nabídl víc než jen vozík. Musí mít přehled o dostupných doplňcích, 
ortézách nebo dalších pomůckách pro sebeobsluhu, o kterých třeba ani nevím. 
Chci si vozík pořádně vyzkoušet! A to tam, kde se budu nejvíce vyskytovat, abych si 
mohl vyzkoušet zdolávání překážek v tomto prostředí, nejrůznější přesuny a tak dále. 
Také chci ukázat a vyzkoušet si, jak vozík nakládat do auta, jak se skládá, jak se s ním 
zachází, jak o něj pečovat.
Chci, aby mi předložil kalkulaci se vším vybraným příslušenstvím včetně toho, kolik 
zaplatí pojišťovna a kolik budu muset doplatit.
Chci, aby mi pomohl argumentovat u lékaře a na pojišťovně. Lékaři totiž často 
vypíšou diagnózu, ale nevysvětlí, proč některý komponent potřebujeme, a revizní 
lékař nebo revizní technik pak pomůcku nemusí schválit.
Chci, aby mi hotový vozík osobně přivezl domů. Chci, aby vozík na místě co nejlépe
doladil podle mých potřeb, například aby nastavil kolečka, zádovou opěru, těžiště, 
výšku sedu, detaily provedení a podobně. Chci, aby mi vysvětlil, jak vozík udržovat, 
jak s ním zacházet, jak si některé opravy mohu udělat sám.
Chci, abych měl možnost vozík přenastavit, pokud časem zjistím, že by mi něco 
vyhovovalo lépe. 
Chci zajistit pružný a kvalitní servis a kontakt na servisního technika.

Co chce chytrý vozíčkář od servisu
Chci servis do domu. 
Chci být stále mobilní. Když se vozík porouchá tak, že se nedá používat, chci opravu 
ihned a na místě, nebo chci zapůjčit náhradní pomůcku na dobu opravy. 
Chci být informován o servisních dnech. Vím, že v různých rehabilitačních 
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zneužívání příspěvku.
Dále se nově stanoví, aby se částka, odpovídající prostředkům vynaloženým 
na mzdy nebo platy, snižovala o částku srážek ze mzdy nebo platu prováděných 
podle § 327 zákoníku práce s tím, že jako výjimky jsou umožněny srážky ze mzdy 
nebo platu k uhrazení škody, za kterou zaměstnanec odpovídá, nebo příspěvek 
zaměstnance na závodní stravování podle § 236 zákoníku práce.
Nově se rovněž stanoví, aby se prostředky vynaložené na mzdy nebo platy 
snižovaly o částku srážek ze mzdy nebo platu, prováděných k uspokojení závazků
zaměstnance, pokud uzavřená dohoda o srážkách ze mzdy nebo platu bude 
v rozporu s dobrými mravy.
Nezapočítávat do mzdových nákladů pro účely stanovení výše příspěvku náhrady
mzdy nebo platu, poskytované zaměstnanci při překážkách v práci na straně 
zaměstnavatele, vychází z potřeby zamezit zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením za účelem získání příspěvku, aniž by pro ně měl zaměstnavatel práci. 

Zabránit dvojímu financování
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebude 
poskytován na ty zaměstnance se zdravotním postižením, kteří pracují na chráně-
ných pracovních místech, na něž je poskytován příspěvek na částečnou úhradu
provozních nákladů chráněného pracovního místa. Cílem tohoto opatření 
je zajistit, aby provozní náklady zaměstnavatele nebyly financovány duplicit-
ně. Zaměstnavatelům s více než 50 procenty osob se zdravotním postižením 
na chráněných pracovních místech je totiž garantováno zvýšení příspěvku 
o částku vynaložených dalších dodatečných nákladů, spojených se zaměstnáváním
osob se zdravotním postižením, a to nejvýše o 2. 000,- Kč měsíčně. O zvýšení 
příspěvku bude moci zaměstnavatel požádat po uplynutí 12 měsíců ode dne 
obsazení zřízeného chráněného pracovního místa nebo ode dne vymezení 
chráněného pracovního místa. Tato podmínka bude moci být splněna i zápočtem 
doby před nabytím účinnosti této nové právní úpravy.

O příspěvek žádá písemně zaměstnavatel
Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně na základě písemné žádosti zaměstnavatele,
která musí být krajské pobočce Úřadu práce ČR doručena nejpozději 
do konce kalendářního měsíce, následujícího po uplynutí příslušného kalendářního
čtvrtletí. Příspěvek se poskytuje za podmínky, že k poslednímu dni příslušného 
kalendářního čtvrtletí zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové 
nedoplatky, vedené příslušným finančním nebo celním úřadem, nemá nedoplatek 
na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění.

Součástí žádosti je:
•  doložení celkového průměrného přepočteného počtu všech zaměstnanců, 

10 nejčastějších chyb při volbě vozíku 
1. Super design, ale nevydrží!
Nedejte na první dojem. Ne vždy se snoubí design s odolností a výdrží. Design 
je módní trend, který se velmi rychle mění, proto je lepší vybírat pomůcku podle 
jiných kritérií. 
2. Tudy neprojedu!
Vyzkoušejte si, zda vozík, o který máte zájem, se i s vámi všude vejde. I dnes je mnoho
míst, která nejsou přizpůsobena vozíčkářům, a proto už při výběru pomůcky 
je nutné zvážit nastavení odklonu kol nebo přepravních koleček. U elektrických 
vozíků je dobré znát možnosti hloubky výtahů, šířky dveří nejen doma, ale všude 
kde se pohybujete.
3. Tohle nevyjedu!
Nastavení těžiště může způsobit to, že se na vozíku pořádně nadřete, nebo nao-
pak jede velmi lehce a snadno se převrátí. U elektrických vozíků je nastavení těžiště 
důležité hlavně v zimním období, aby vám nezačaly prokluzovat kola, protože 
potom se vozík stává většinou špatně ovladatelný a nemusí zatočit tam, kam zrovna
potřebujete.
4. Sedím jako paragraf…
Dbejte při nastavování sedu na vozíku na to, abyste se cítili pohodlně, bezpečně 
a abyste seděli pokud možno symetricky a rovně. Je důležité mít pánev ve správné 
poloze co nejvíce vzadu, aby byla stabilní. Existují anatomicky tvarované sedáky, 
klínky a podložky, kterými se dají vypodložit sedáky tak, abyste seděli rovně. Správná
poloha pánve při sedu vám usnadní správnou polohu trupu a funkčnost vnitřních orgánů.
5. Můj problém je dekubit 
Dekubity jsou velmi nepříjemnou komplikací, která se vyskytuje u lidí, kteří dlouho
nemění svou polohu a nerovnoměrně a dlouhodobě zatěžují části těla, kde hrozí 
poškození měkké tkáně tlakem proti kosti. Vyskytují se hlavně u ležících nebo sedících
pacientů, kteří nemění svou polohu, nebo nepoužívají antidekubitní podložky. Pokud 
máte s dekubity problémy, je důležité polohování, roznést vaši váhu na co největší 
plochu, mít správně nastavenou podnožku, hloubku sedu, sklon sedu a záda, nejlépe 
v kombinaci s antidekubitními sedáky a zádovými opěrkami. 
6. Omezuje mě opěra 
Stabilizace trupu je závislá na výšce vašeho postižení, míře deformit a nutnosti pod-
pory hrudníku. Nejběžněji se nastavuje výška zádové opěry zhruba 2 cm pod lopatky.
Aktivní uživatelé s postižením dolních končetin a zachovanou funkcí břišního 
a zádového svalstva mají velmi nízkou zádovou opěrku, protože je neomezuje 
v pohybu a pomáhá v udržování kondice těchto svalů. Zádové opěrky mohou 
být standardní, přizpůsobitelné nebo pevné, u kterých se dá nastavit sklon, výška 
popřípadě boční vedení nebo klínky pro vypolstrování nebo odlehčení výstupků. 
7. Sjíždím z vozíku 
Pro pocit stabilního sedu je důležité mít nastavený optimální sklon sedu vozíku 
a výšku podnožky. Správně nastavená podnožka se pozná tak, že se vám nerozevírají 
kolena, stehna vám leží na sedáku po celé délce, nemáte pocit, že sjíždíte.
8. Nezajedu ke stolu! 
Nastavení výšky sedu by mělo být úměrné výšce postavy a délce horních a dolních
končetin. S výškou sedu také souvisí velikost kol a délka vašich horních končetin,
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 kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a zaměstnanců, kteří jsou 
 osobami s těžším zdravotním postižením,
•  jmenný seznam zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením,  
 a zaměstnanců, kteří jsou osobami s těžším zdravotním postižením, s uvedením

 rodného čísla, data vzniku a skončení pracovního poměru, kódu zdravotní 
pojišťovny, prostředků vynaložených na mzdy nebo platy včetně odvedeného 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a

•  doložení skutečnosti, že zaměstnanec, na kterého je příspěvek požadován, 
je osobou se zdravotním postižením. Při opakovaném poskytování příspěvku 
je toto doložení součástí žádosti pouze v případě změny této skutečnosti.

Když o příspěvek žádá více zaměstnavatelů
Požádá-li o příspěvek více zaměstnavatelů, příspěvek se poskytne tomu zaměst-
navateli, u něhož vznikl zaměstnanci, který je osobou se zdravotním postižením, 
pracovní poměr nejdříve. Skončí-li tento pracovní poměr v průběhu kalendářního
čtvrtletí, poskytne se příspěvek v poměrné části dalšímu zaměstnavateli, 
který o něj požádal. 
Vznikne-li zaměstnanci, který je osobou se zdravotním postižením, ve stejný 
den pracovní poměr u více zaměstnavatelů, kteří o příspěvek žádají, příspěvek 
na tohoto zaměstnance nelze poskytnout žádnému z nich.
Vznikne-li zaměstnanci, který je osobou se zdravotním postižením, více 
pracovních poměrů u téhož zaměstnavatele, náleží příspěvek měsíčně nejvýše 
8.000,- Kč.
Pro účely stanovení výše příspěvku se prostředky skutečně vynaložené na mzdy 
nebo platy včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel
za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, ve všech pracovních
poměrech tohoto zaměstnance sčítají.
Změny právní úpravy v zákoně o zaměstnanosti
Zákon o zaměstnanosti nově stanoví, že zaměstnavateli zaměstnávajícímu 
na chráněných pracovních místech více než 50 procent osob se zdravotním 
postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek 
na podporu zaměstnávání těchto osob formou částečné úhrady prostředků, 
vynaložených na mzdy nebo platy a dalších nákladů. Příslušnou krajskou pobočkou
Úřadu práce ČR pro poskytování příspěvku je krajská pobočka Úřadu práce ČR, 
v jejímž obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jejímž
obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou. Příspěvkem jsou 
nahrazovány prostředky skutečně vynaložené na mzdy nebo platy v měsíční výši 
75 procent prostředků skutečně vynaložených na mzdy nebo platy na zaměstnance
v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, včetně pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného
na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřova-
cího základu tohoto zaměstnance, nejvýše však 8.000,- Kč. Pro účely stanovení

Pomůcky
Průvodce chytrého vozíčkáře
Vozík si vybíráte na období minimálně pět let. Je to pomůcka, která bude součástí 
vašeho života, a aniž si to musíte uvědomit, může výrazně ovlivnit Váš zdravotní stav. 
Je důležité si uvědomit, že vozík budete používat dnes a denně po několik let, 
a že ne s každým vozíkem se dostanete na všechna místa, kam budete potřebovat 
(např. do výtahu, na toaletu…). Se špatně nastaveným vozíkem se Vám může stát, 
že budete přepadávat dozadu nebo že z něj můžete spadnout. Také můžete mít bolesti 
zad, dekubity, problémy s vylučováním či dýcháním, zbytečně brzy se budete cítit 
unaveni. Především ale chcete být co nejméně závislí na svém okolí, a proto je důle-
žité si při výběru nového vozíku zodpovědět následující otázky.
1. Která vlastnost je pro můj vozík nejdůležitější? 
(váha, design, cena, možnost skládání…)
2. Kolik času denně trávím na vozíku?
3. Kde všude se pohybuji?
Jaké překážky musím překonávat při běžných činnostech? V jakém terénu se nejčas-
těji pohybuji? Jak široké jsou nejužší dveře, kterými jezdím? Jak vysoké jsou stoly, 
pod které potřebuji zajíždět? Jakým způsobem překonávám schodiště? Které přesuny 
zvládám samostatně?
4. Co všechno na vozíku dělám?
Jaké aktivity na vozíku potřebuji dělat? Které aktivity na současném vozíku nezvlád-
nu? Budu využívat stejný vozík i v zaměstnání? Potřebuji speciální úpravy pro mé 
záliby a koníčky? Musím z vozíku přesedat na toaletu? Jaké vlastnosti by měl mít můj 
vozík k vykonávání sexuálních potřeb?
5. Jak s vozíkem zacházím?
Jaký je pro mě optimální přesun na vozík nebo z vozíku? Jak nakládám vozík do auta? 
Jakou nejvyšší váhu dokážu opakovaně uzvednout s nataženými pažemi?
6. Vystačím si sám, sama?
S kterými činnostmi potřebuji pomoc jiné osoby? Kdo a jak často mě na vozíku tlačí?  
Kdo mi vozík přenáší, nakládá do auta?
7. Mám zdravotní problémy?
Cítím se na vozíku brzy unaven? Potřebuji nějakou fixaci nohou, pánve, hrudníku? 
Mám problém s dekubity? Měl jsem v souvislosti s užíváním pomůcky poranění nebo 
úraz? Které další pomůcky s sebou potřebuji vozit?
8. Kdo se mi o vozík stará?
Dokážu si sám pomůcku nastavit či zajistit základní servis? Jaké nejčastější závady jsem 
řešil na svém současném vozíku? Poradil mi někdo s nastavením vozíku principu sedu? 
Jaké máte zkušenosti s reklamacemi nebo opravami? Mám pomůcku pojištěnou?
9. Jakým způsobem budu vozík financovat? 
Mám nárok na pomůcku hrazenou zdravotní pojišťovnou? Přispěl by mi na vozík 
zaměstnavatel nebo jiné spřízněné firmy? Stojí mi za to vzít si úvěr na lepší vozík? 
Mám kontakt na nadace, které by mi s financováním pomohly?
Odpovíte-li si na uvedené otázky, vytvoříte si přehled kritérií pro výběr vozíku, 
který vám pak bude dobře sloužit. 
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výše příspěvku se skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy snižují 
o částku odpovídající výši:
a) poskytnuté naturální mzdy,
b) srážek ze mzdy nebo platu určených k uspokojení plnění zaměstnavatele 
podle § 327 zákoníku práce, s výjimkou srážek provedených k uhrazení škody, 
za kterou zaměstnanec odpovídá, nebo příspěvku zaměstnance na závodní 
stravování podle § 236 zákoníku práce,
c) srážek ze mzdy nebo platu určených k uspokojení závazků zaměstnance podle 
§ 146 písm. b) zákoníku práce, je-li srážka ze mzdy v rozporu s dobrými mravy, nebo
d) náhrady mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnanci při překážkách v práci na 
straně zaměstnavatele.
Po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne obsazení zřízeného chráněného 
pracovního místa nebo ode dne vymezení chráněného pracovního místa může 
zaměstnavatel v žádosti o příspěvek za následující kalendářní čtvrtletí uplatnit 
nárok na zvýšení příspěvku o částku odpovídající prokázaným dalším nákladům 
vynaloženým zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se zdravotním postiže-
ním v kalendářním čtvrtletí, za které o příspěvek žádá, nejvýše však o 2.000,- Kč 
měsíčně na jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením. 
Zvýšení příspěvku nelze uplatnit pro chráněné pracovní místo zřízené nebo 
vymezené mimo pracoviště zaměstnavatele.
Příspěvek nelze poskytovat na zaměstnance se zdravotním postižením:
a) za čtvrtletí, ve kterém je na tohoto zaměstnance Úřadem práce ČR poskytován 
jiný příspěvek, jehož výše se stanoví na základě skutečně vynaložených prostředků
na mzdy nebo platy na zaměstnance, včetně pojistného na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto 
zaměstnance, nebo příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program,
b) za čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec, který je osobou se zdravotním postiže-
ním, poživatelem starobního důchodu,
c) za čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec zaměstnán na chráněném pracovním 
místě, na které je poskytován příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů 
chráněného pracovního místa, nebo
d) za čtvrtletí, ve kterém zaměstnanec, s nímž nebylo v pracovní smlouvě sjedná-
no jako místo výkonu práce pracoviště zaměstnavatele, nesouhlasil s provedením 
kontroly v místě výkonu jeho práce (§ 126 odst. 3 zákona o zaměstnanosti).

                                                                             Zdroj: MPSV (redakčně kráceno)

Novela lhůty na opětovné poskytnutí příspěvku na vozidlo
Dne 07.05.2012 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů novela zákona o dávkách osobám
se zdravotním postižením č. 329/2011 Sb. Účinnosti nabyla 15. dnem ode 
dne vyhlášení – tzn. dne 22.05.2012. Novela je pozitivního rázu, reaguje na 
nespravedlivý přístup k osobám se zdravotním postižením, které dle vyhlášky 
č. 182/1991 Sb., v minulosti žádaly o příspěvek na zakoupení motorového 

Ombudsman: Odmítnutí vyhrazeného parkování bez alternativy je diskriminací
Obec by měla se zřízením parkování pro zdravotně postiženou osobu souhlasit vždy, 
pokud tomu nebrání závažný důvod a pokud postižený nemůže využít jiné, srovnatelné 
řešení. Pokud obec odmítne individuální parkovací místo zřídit, aniž nabídne přiměře-
nou alternativu, dopouští se diskriminace.
Aby se osoby se zdravotním postižením mohly zapojit do běžného života 
v co nejširší míře, musí mít zejména možnost svobodně a bez obtíží se pohybovat.
Tomuto účelu slouží i vyhrazená parkovací místa umožňující hendikepovaným par-
kovat co možná nejblíže úřadům, nákupních střediskům apod. Z téhož důvodu
má osoba se zdravotním postižením možnost žádat o zřízení vyhrazeného 
parkovacího místa také v blízkosti bydliště. Zřízení vyhrazeného parkování povo-
luje silniční správní úřad, ovšem pouze za předpokladu, že s tím souhlasí vlastník
komunikace. Na ochránce se opakovaně obracejí stěžovatelé s námitkami, že obce, jako 
vlastníci místních komunikací, odmítají vyhrazená parkovací místa
zřizovat, což vnímají jako diskriminaci. Ochránce proto na základě konkrétních pří-
padů formuloval principy, kterými by se obce měly v rámci povolování vyhrazené-
ho parkování řídit, aby jejich rozhodování neporušovalo antidiskriminační zákon.
Diskriminací zdravotně postižených není jen nerovné zacházení, ale i pasivita, 
tj. aktivní nepřijetí opatření, která by postiženým umožnila využívat službu určenou
veřejnosti. V takových případech se jedná o nepřímou diskriminaci. Výjimkou jsou pouze
 situace, kdy by přijetí určitého opatření představovalo nepřiměřené zatížení a současně 
by existovalo adekvátní „náhradní“ řešení.
Vlastníkem místních komunikací jsou obce. Jde tedy o veřejný majetek a užívání místních
komunikací je veřejnou službou. Obec by proto měla se zřízením vyhrazeného parková-
ní pro zdravotně postiženou osobu souhlasit vždy, pokud tomu nebrání závažný důvod 
a pokud zdravotně postižený nemůže využít jiné, srovnatelné a přiměřené řešení.
Obce obvykle hájí svůj nesouhlas se zřízením vyhrazeného parkování nedosta-
tečnou kapacitou běžných parkovacích míst a tedy nemožností vyhovět všem 
žádostem o individuální vyhrazená parkování. Podle ochránce však takové 
odůvodnění samo o sobě nestačí. Není-li možné vyhovět všem žadatelům napří-
klad právě pro nedostatečné kapacity parkovacích míst, musí obec individuálně
zkoumat míru potřeby a užitku vyhrazeného parkování pro každého konkrétního
žadatele. Pokud z povahy zdravotního postižení vyplývá, že vyhrazené parkování
je pro žadatele nezbytné, může obec s jeho zřízením nesouhlasit jen za předpokladu,
že existuje reálné alternativní řešení situace postiženého, které mu umožní
využívat služby rovnocenným způsobem jako osobě bez postižení. Pokud obec 
odmítne zřídit individuální parkovací místo a nenabídne jiné řešení, dopouští 
se diskriminace ve smyslu antidiskriminačního zákona.
Ochránce se často setkává s případy, kdy obec stanoví podmínku, že žadatel 
o vyhrazené parkovací místo musí být sám držitelem řidičského oprávnění 
nebo vlastníkem vozidla. Taková podmínka však nemá zákonné opodstatně-
ní a zcela opomíjí fakt, že právě zdravotní postižení může být překážkou získání 
řidičského oprávnění, což ovšem nemá žádný vliv na potřebu zdravotně posti-
ženého parkovat co nejblíže bydlišti. Stejně tak není podle ochránce přípustné
obecně odmítat žádosti o zřízení vyhrazeného parkovacího místa, pokud žadatel
trpí jiným než pohybovým postižením. Obec musí i v těchto situacích individuál-
ně vyhodnotit potřebu žadatele parkovat co nejblíže bydlišti ve vztahu k povaze
zdravotního postižení (může jít např. o poruchu orientačních schopností apod.).
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vozidla a k datu 31.12.2011 jim ještě neuplynula pětiletá lhůta pro opětovné 
poskytnutí příspěvku. Výše zmíněná novela upravuje přechodná ustanovení tak, 
aby tyto osoby mohly žádat o nový příspěvek na zvláštní pomůcku na zakoupení
motorového vozidla poprvé po 01.01.2012 již po uplynutí pětileté lhůty 
od poskytnutí předchozího příspěvku.
S případnými dotazy k tomuto tématu se prosím obracejte na Mgr. Michal Šimůnka,
 tel. 605 258 522, e-mail: simunekm@seznam.cz.

Jak se změnil příspěvek na zvláštní pomůcku
Od 1.1.2012 upravuje příspěvky pro zdravotně postižené osoby zákon 
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám zdravotně postiženým. O této 
problematice jsme již psali, ale vzhledem k mnoha dotazům neuškodí
se některé důležité věci zopakovat.
Nově existují 2 typy příspěvků  -  příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku.
Do příspěvku na zvláštní pomůcku (§ 9 – 13) patří i příspěvek na 
zakoupení a úpravu motorového vozidla a příspěvek na úpravu bytu. Příspěvek 
na zvláštní pomůcku lze čerpat na základě těžkého pohybového, zrakového či 
sluchového postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 
Příspěvek na zvláštní pomůcku, poskytovaný na zakoupení motorového vozidla, 
lze nově čerpat také na základě hlubokého či těžkého mentálního postižení.
Jednotlivé zdravotní indikace a k nim příslušné zvláštní pomůcky přesně stanovuje
vyhláška č. 388/2011 Sb. Pomůckami, které lze nově žádat na základě tělesného 
postižení (tzv. těžkých vad nosného a pohybového ústrojí), jsou:
a) dodatečná úprava motorového vozidla – jedná se o úpravy, vyžadující montáž, 
např. ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku
b) stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC – jedná se o stavební 
práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu (nikoli o obklady, podla-
hové krytiny, sanitu apod.)
c) speciální komponenty osobního počítače, např. uzpůsobená klávesnice, myš, 
speciální programové vybavení
d) nájezdové ližiny
e) přenosná rampa (srovnatelnou pomůckou je dle vyjádření MPSV roštová rampa,
„napevno“ spojená se zemí)
f) stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě.
Výše uvedené „pomůcky“ lze žádat na základě konkrétních zdravotních indikací, 
uvedených ve vyhlášce. Hlavními změnami oproti stavu v roce 2011 je vyřazení 
zdravotnických pomůcek (např. toaletní židle či elektrického vozíku). Nově 
nelze požadovat ani dofinancování elektrického skútru, který byl dříve pomůckou 
srovnatelnou s „motorovým vozíkem pro invalidy“. Nově bohužel nelze žádat ani 
o speciální  tříkolku, což byla do 31.12.2011 srovnatelná pomůcka s „dvouko-
lem“. Negativní změnou je též zúžení oblasti úprav bytu – dříve bylo možné 
žádat na úpravu bytu v rámci speciálního příspěvku (např. i na speciální ku-
chyňskou linku, sanitární techniku…). Dnes je možné čerpat příspěvek pouze 
na stavební práce a s nimi nezbytně související materiál.

II. j) běžný úklid v domácnosti: 
mechanická nebo přístrojová suchá 
a mokrá očista povrchů, nábytku, 
podlahy v bytě;
II. k) péče o prádlo: 
1. třídění prádla na čisté a špinavé, 
2. skládání prádla, 
3. ukládání prádla na vyhrazené místo;
II. l) přepírání drobného prádla: 
1. rozlišení jednotlivých druhů prádla, 
2. praní drobného prádla v ruce, 
3. sušení prádla;
II. m) péče o lůžko: 
1. ustlání, rozestlání lůžka, 
2. výměna lůžkovin;
II. n) obsluha běžných domácích 
spotřebičů:
1. zapnutí, vypnutí běžných domácích spo-
třebičů, například rozhlasu, televize, led-
ničky, varné konvice, mikrovlnné trouby, 
2. telefonování;
II. o) manipulace s kohouty a vypínači:
1. ovládání manipulace s kohouty a vypínači,
2. rozlišení kohoutů a vypínačů, 
3. ruční ovládání vodovodních kohoutů 
nebo pákových baterií a elektrických 
vypínačů;
II. p) manipulace se zámky, otevírání, 
zavírání oken a dveří:
1. zamykání a odemykání dveří, 
2. ovládání klik, otevíracích a zavíracích 
mechanismů u oken;
II. q) udržování pořádku v domácnosti, 
nakládání s odpady:
1. udržování vybavení domácnosti v čistotě,
2. třídění odpadů, 
3. vynášení odpadů na vyhrazené místo;
II. r) další jednoduché úkony spojené s 
chodem a udržováním domácnosti:
1. obsluha topení, 
2. praní prádla, 
3. žehlení prádla;

Poznámka:
I. zahrnuje úkony a činnosti péče o vlastní osobu (podle přílohy 1. Vyhlášky 
č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, ve znění plat-
ném do 31. 12. 2011)
II. zahrnuje úkony a činnosti soběstačnosti (podle přílohy 1. Vyhlášky 
č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, ve znění 
platném do 31. 12. 2011)

Mgr. Radka Pešlová (kráceno)
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Příspěvek je vždy poskytován maximálně do výše 350.000,- Kč, stát hradí pouze 
90% z ceny pomůcky. Pokud finanční situace osoby neumožňuje spoluúčast 10% 
z ceny, může úřad snížit spoluúčast na minimální částku 1.000,- Kč. Pokud je 
však cena pomůcky nižší než 24.000,- Kč a příjmy společně posuzovaných osob 
přesahují osminásobek životního minima těchto společně posuzovaných osob, 
příspěvek se až na zvláštní případy neposkytne. Zde se bohužel předpokládá, 
že si jej posuzovaná osoba může uhradit sama z vlastních finančních prostředků.
Osoby s některými těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí a osoby 
s těžkou nebo hlubokou mentální retardací a stavy na rozhraní těžké mentální 
retardace mohou žádat též o příspěvek na zakoupení motorového vozidla. 
Tento příspěvek je možné získat v maximální výši 200.000,- Kč na období deseti 
let bez nutné spoluúčasti ve výši 10%.
Na některé dražší pomůcky nelze od 01.01.2012 získat příspěvek, nicméně lze 
si je vypůjčit od úřadu práce na základě smlouvy o výpůjčce dle občanského 
zákoníku. Jedná se o schodolez, schodišťovou plošinu a stropní zvedací systém.
Vyjádření z MPSV uvádí, že v tomto případě není srovnatelnou pomůckou 
schodišťová sedačka, MPSV argumentuje tím, že schodišťová plošina se využívá 
spíše v exteriéru či ve společných prostorách bytového domu, kdežto schodišťová 
sedačka slouží spíše k úpravě interiéru bytu či domu.
                                                                              Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

Chodec na elektrickém vozíku
Silnice jsou v dnešní době místem ne zcela bezpečným. Pohybujete-li se zejména
na elektrickém vozíku, jste mnohdy nuceni stát se účastníkem silničního provozu.
V takovém případě je dobré vědět, jak se chovat, co zákon ukládá a co naopak 
umožňuje.
Vozíčkáři spadají do kategorie chodců s podmínkou šířky vozíku do 600 mm, 
je-li šířka vozíku větší, musí být vybaven červenými odrazkami netrojúhelníkového
tvaru (dle vyhlášky 341/2002 Sb., příloha č. 13, odst. 11). Vozíčkáři nesmí 
na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.
Pokud nelze využít chodník, je možno sjet na pravý okraj silnice. Měla by být 
také logicky splněna povinnost používat přechod pro chodce. Přejíždět vozovku
mimo přechod lze jen kolmo k její ose. To znamená, že pokud vozíčkář jede 
u pravé krajnice a ocitne se na křižovatce, kde chce odbočit doleva, neměl 
by přejíždět do levého odbočovacího pruhu a pokračovat v jízdě jako běžný 
automobil, ale měl by kolmo přejet vozovku, poté opět znovu kolmo – nejlépe 
po přechodu. Pak případně může dál pokračovat v jízdě u pravé krajnice vozovky.
Do středu křižovatky se vozíčkář dostat nesmí.
Za špatné přejíždění a porušení pravidel pohybu na silnici mohou strážníci 
udělit pokutu až 2.000,- Kč. Vozík nepotřebuje žádné zvláštní označení. 
Musí ale být technicky způsobilý. Vhodné jsou již zmíněná světla při pohybu za tmy.

                                                                                                           Zdroj: internet 
Jak se bránit při přehodnocování příspěvků na péči
Níže uvádíme srovnání posudkových kritérií, platných nyní a platných ještě 

osobami, stanovit si a dodržet denní 
program, vykonávat aktivity obvyklé 
věku a prostředí jako např. vzdělávání, 
zaměstnání, volnočasové aktivity, 
vyřizovat své záležitosti.

j) 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.
TATO ŽIVOTNÍ POTŘEBA SE NEHOD-
NOTÍ U OSOBY DO 18 LET.

né moci, zdravotnickými zařízeními, bankou,
3. obstarání si služeb, 
4. rozlišení a vyplnění dokumentů 
a tiskopisů;
II. e) uspořádání času, plánování života:
1. dodržování denního a nočního režimu,
2. plánování a uspořádání osobních 
aktivit během dne a během týdne, 
3. rozdělení času na pracovní a domácí 
aktivity a na volný čas, 
4. přizpůsobení denního a nočního 
režimu potřebám léčby a ošetřování;
II. f) zapojení se do sociálních aktivit 
odpovídajících věku:
1. předškolní vzdělávání a výchova, školní 
vzdělávání a výchova, získávání nových 
dovedností, 
2. aktivity podle zájmů a místních 
možností, zejména hry, sport, kultura, 
rekreace,
3. vstupování do vztahů a udržování vzta-
hů s jinými osobami podle potřeb a zájmů;

II. c) nakládání s penězi nebo jinými 
cennostmi:
1. znalost hodnoty peněz, 
2. rozpoznání jednotlivých bankovek 
a mincí, 
3. rozlišení hodnoty věcí;
II. g) obstarávání si potravin a běžných 
předmětů (nakupování):
1. plánování nákupu, 
2. vyhledání příslušného obchodu, 
3. výběr zboží, 
4. zaplacení nákupu, 
5. přinesení běžného nákupu, 
6. uložení nákupu;
II. h) vaření, ohřívání jednoduchého 
jídla:
1. sestavení plánu jídla, 
2. očištění a nakrájení potřebných 
surovin, 
3. dávkování surovin a přísad, 
4. vlastní příprava jednoduchého teplého 
jídla s malým počtem surovin a přísad, na 
jehož úpravu jsou potřebné jednoduché 
postupy za použití spotřebiče, 
5. ohřívání jednoduchého jídla;
II. i) mytí nádobí:
1. umytí a osušení nádobí, 
2. uložení použitého nádobí 
na vyhrazené místo;



2629

Vymezení schopností zvládat  
základní životní potřeby (NOVĚ)

od 1.1.2012

a) 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 200 m, a to i po nerovném 
povrchu, chůzi po schodech v rozsahu 
jednoho patra směrem nahoru i dolů, 
používat dopravní prostředky včetně 
bariérových.
 
 
 
 

Vymezení schopnosti zvládat 
úkony péče o vlastní osobu 
a úkony soběstačnosti (PŮVODNÍ) 
 
do 31.12.2011

I. h) vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh:
1. změna polohy těla z polohy v leže 
do polohy v sedě nebo ve stoji 
a opačně, popřípadě s přidržováním nebo 
s oporou, 
2. změna polohy ze sedu a do sedu, 
3. změna polohy z boku na bok;
I. i) sezení, schopnost vydržet 
v poloze v sedě:
1. schopnost vydržet v poloze v sedě 
po dobu alespoň 30 minut, 
2. udržování polohy těla v požadované 
poloze při delším sezení;
I. j) stání, schopnost vydržet stát:
1. stání, popřípadě s přidržováním 
nebo s oporou o kompenzační pomůcku, 
2. setrvání ve stoji, popřípadě s přidržováním 

v loňském roce. Bohužel se dá očekávat, že postupně bude docházet 
k přehodnocování dosud přiznaných příspěvků na péči. Proto je vhodné 
se na tuto situaci předem připravit a již nyní střádat argumenty pro 
případnou kontrolu sociální pracovnice a pak také pro posudkového lékaře.
Doporučujeme využít možnost nahlédnout do spisu dle § 38 zák. č. 500/2004 
Sb., správního řádu, v platném znění (až budete mít cestu na úřad) a zde 
si nechat okopírovat původní záznam ze sociálního šetření i zhodnocení lékařské
dokumentace posudkovým lékařem.
Budete vědět, jaké úkony Vám byly uznány. Současně pro případnou kontrolu
využívání příspěvku na péči budete vědět, jakou péči (resp. v jakém rozsahu) 
je nutné poskytovat (nebo přijímat, jste-li sám postižený). Novější rozhodnutí 
již tyto informace obsahují, takže máte práci trošičku ušetřenou. 
V případě nového posuzování budete mít v ruce argumenty pro případné 
vyjádření se k podkladům rozhodnutí (ke kterému budete před vydáním 
rozhodnutí vyzváni) nebo pro odvolací řízení.
Zde mám ale jedno upozornění – při možném odvolacím řízení může docházet 
i ke zhoršení rozhodnutí (např. původně byl přiznán III. stupeň, při přehodnocení
byl snížen na II. stupeň a v odvolacím řízení MPSV naznalo, že příhodnější 
by byl I. stupeň). Jde o výjimečné situace, ale bohužel se stávají.

V LEVÉM SLOUPCI TABULKY JE UVEDENO DESET ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH 
POTŘEB, KTERÉ DO SEBE VSTŘEBALY ÚKONY Z PRAVÉ ČÁSTI TABULKY.

f) Tělesná hygiena: 
Za schopnost zvládat tuto základní život-
ní 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.

g) 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.

h) 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.

i) Osobní aktivity:
Za schopnost zvládat tuto základní život-
ní potřebu se považuje stav, kdy osoba 
je schopna vstupovat do vztahů s jinými 

I. d) mytí těla: 
1. umytí rukou, obličeje, 
2. utírání se;
I. e) koupání nebo sprchování: 
1. provedení celkové hygieny, 
včetně vlasů, 
2. péče o pokožku;
I. f) péče o ústa, vlasy, nehty, holení: 
1. čištění zubů nebo zubní protézy, 
2. česání vlasů, 
3. čištění nehtů, stříhání nebo opilování 
nehtů, 
4. holení;

I. g) výkon fyziologické potřeby 
včetně hygieny:
1. regulace vyprazdňování moče 
a stolice, 
2. zaujetí vhodné polohy při výkonu 
fyziologické potřeby, 
3. manipulace s oděvem před 
a po vyprázdnění, 
4. očista po provedení fyziologické 
potřeby, 
5. vyhledání WC;

I. q) provedení si jednoduchého ošetření:
1. ošetření kůže, 
2. použití nebo výměna ortopedické nebo 
kompenzační pomůcky nebo 
jiného zdravotnického prostředku, 
3. dodržování diety, 
4. provádění cvičení, 
5. měření tělesné teploty, měření glykosurie 
a ketolátek v moči, 
6. vyhledání nebo přivolání pomoci;
I. r) dodržování léčebného režimu: 
1. dodržování pokynů ošetřujícího 
lékaře, 
2. příprava léků, rozpoznání správného 
léku, 
3. pravidelné užívání léků, 
4. aplikace injekcí, měření glykémie, 
stanovení aktuální dávky inzulínu, 
5. provádění inhalací, převazů, 
6. rehabilitace nebo provádění logopedic-
kých cvičení;

II. d) obstarávání osobních záležitostí:
1. styk a jednání se školou nebo školským 
zařízením, zájmovými organizacemi,
2. jednání se zaměstnavatelem, orgány veřej-
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NEZVLÁDNUTÍ MOBILITY 
NEBO ORIENTACE ZAKLÁDÁ 
NÁROK NA PRŮKAZ ZTP/P (s výjimkou 
sluchově postižených osob nad 18 let) 
A SOUČASNĚ NA PŘÍSPĚVEK 
NA MOBILITU (pokud se opakovaně 
osoba dopravuje a nepobývá v zařízení 
s celoročním pobytem).
V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU ZVLÁDNUTY 
MOBILITA I ORIENTACE, ALE NEJSOU 
ZVLÁDNUTY JINÉ ÚKONY, PAK SE 
STUPEŇ PRŮKAZU HODNOTÍ 
PODLE STUPNĚ PŘIZNANÉHO 
PŘÍSPĚVKU NA PÉČI.

b) Orientace: 
Za schopnost zvládat tuto základní život-
ní 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.

c) Komunikace: 
Za schopnost zvládat tuto základní život-
ní potřebu se považuje stav, kdy osoba 
je schopna dorozumět se a porozumět, 
a to mluvenou srozumitelnou řečí 

nebo s oporou po dobu alespoň 10 minut;
I. k) přemisťování předmětů denní 
potřeby:
1. vykonávání koordinovaných činností při 
manipulaci s předměty, 
2. rozlišení předmětů, 
3. uchopení předmětu rukou 
nebo oběma rukama, 
4. zdvihnutí předmětu ze stolu, ze země, 
5. přenášení předmětu z jednoho 
místa na druhé, 
6. vyhledání předmětů;
I.  l) chůze po rovině:
1. chůze, popřípadě s použitím kompen-
začních pomůcek krok za krokem, 
2. chůze v bytě,
3. chůze v bezprostředním okolí bydliště,
4. udržení požadovaného směru chůze, 
5. chůze okolo překážek;
I. m) chůze po schodech nahoru a dolů: 
chůze po stupních směrem nahoru 
a dolů, popřípadě s použitím opory o hor-
ní končetiny nebo kompenzační pomůcky;

I. p) orientace v přirozeném prostředí:
1. orientování se v prostoru bytu, popřípa-
dě i s použitím kompenzační pomůcky, 
2. orientování se v okolí domu, popřípadě 
i s použitím kompenzační pomůcky, 
3. poznávání blízkých osob, 
4. opuštění bytu nebo zařízení, 
ve kterém je osoba ubytována, 
5. opětovný návrat do bytu nebo 
do zařízení, ve kterém je osoba ubytována, 
6. rozlišování zvuků a jejich směru;
II. b) orientace vůči jiným fyzickým oso-
bám, v čase a mimo přirozené prostředí:
1. rozlišování známých osob a cizích osob, 
2. znalost hodin, 
3. rozlišení denní doby, 
4. orientování se v místě bydliště, 
prostředí školy nebo školského zařízení 
nebo zaměstnání, 
5. dosažení cíle své cesty, 
6. rozlišení zvuků mimo přirozené 
prostředí;

II. a) komunikace slovní, písemná, 
neverbální:
1. přijímání a vytváření smysluplných mlu-
vených zpráv a srozumitelné řeči 
s použitím kompenzačních pomůcek, 

a psanou zprávou, porozumět všeobecně 
používaným základním obrazovým 
symbolům nebo zvukovým signálům, 
používat běžné komunikační prostředky.

d) Stravování: 
Za schopnost zvládat tuto základní život-
ní 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.

e) Oblékání a obouvání: 
Za schopnost zvládat tuto základní život-
ní 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.

například naslouchadel, 
2. přijímání a vytváření smysluplných 
písemných zpráv, popřípadě s použitím 
kompenzační pomůcky, například brýlí, 
3. pochopení významu a obsahu přijíma-
ných a sdělovaných zpráv a informací, 
4. komunikace prostřednictvím gest 
a zvuků;

I. a) příprava stravy:
1. rozlišení jednotlivých druhů potravin a 
nápojů, 
2. výběr nápojů, 
3. výběr jednoduchých hotových potravin 
podle potřeby a účelu, 
4. vybalení potravin, 
5. otevírání nápojů;
I. b) podávání a porcování stravy: 
1. podávání stravy v obvyklém denním 
režimu, 
2. schopnost dát stravu na talíř 
nebo misku a jejich přenesení, 
3. rozdělení stravy na menší kousky 
za používání alespoň lžíce, 
4. míchání, lití tekutin, 
5. uchopení nádoby s nápojem, 
6. spolehlivé a bezpečné přenesení 
nápoje, lahve, šálku nebo jiné nádoby; 
7. stanovení jídelního plánu s každoden-
ním podáváním stravy zvláštního 
složení, množství nebo četnosti, 
popřípadě léčebných nutričních doplňků;
I. c) přijímání stravy, dodržování 
pitného režimu:
1. přenesení stravy k ústům alespoň lžící, 
2. přenesení nápoje k ústům, 
3. konzumace stravy a nápojů obvyklým 
způsobem;

I. n) výběr oblečení, rozpoznání jeho 
správného vrstvení:
1. výběr oblečení odpovídajícího situaci, 
prostředí a klimatickým podmínkám, 
2. rozeznání jednotlivých částí oblečení, 
3. vrstvení oblečení ve správném pořadí;
I. o) oblékání, svlékání, obouvání, zouvání: 
1. oblékání spodního a vrchního oděvu 
na různé části těla, 
2. obutí vhodné obuvi, 
3. svlékání oděvu z horní a dolní 
části těla, 
4. zouvání;
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NEZVLÁDNUTÍ MOBILITY 
NEBO ORIENTACE ZAKLÁDÁ 
NÁROK NA PRŮKAZ ZTP/P (s výjimkou 
sluchově postižených osob nad 18 let) 
A SOUČASNĚ NA PŘÍSPĚVEK 
NA MOBILITU (pokud se opakovaně 
osoba dopravuje a nepobývá v zařízení 
s celoročním pobytem).
V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU ZVLÁDNUTY 
MOBILITA I ORIENTACE, ALE NEJSOU 
ZVLÁDNUTY JINÉ ÚKONY, PAK SE 
STUPEŇ PRŮKAZU HODNOTÍ 
PODLE STUPNĚ PŘIZNANÉHO 
PŘÍSPĚVKU NA PÉČI.

b) Orientace: 
Za schopnost zvládat tuto základní život-
ní 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.

c) Komunikace: 
Za schopnost zvládat tuto základní život-
ní potřebu se považuje stav, kdy osoba 
je schopna dorozumět se a porozumět, 
a to mluvenou srozumitelnou řečí 

nebo s oporou po dobu alespoň 10 minut;
I. k) přemisťování předmětů denní 
potřeby:
1. vykonávání koordinovaných činností při 
manipulaci s předměty, 
2. rozlišení předmětů, 
3. uchopení předmětu rukou 
nebo oběma rukama, 
4. zdvihnutí předmětu ze stolu, ze země, 
5. přenášení předmětu z jednoho 
místa na druhé, 
6. vyhledání předmětů;
I.  l) chůze po rovině:
1. chůze, popřípadě s použitím kompen-
začních pomůcek krok za krokem, 
2. chůze v bytě,
3. chůze v bezprostředním okolí bydliště,
4. udržení požadovaného směru chůze, 
5. chůze okolo překážek;
I. m) chůze po schodech nahoru a dolů: 
chůze po stupních směrem nahoru 
a dolů, popřípadě s použitím opory o hor-
ní končetiny nebo kompenzační pomůcky;

I. p) orientace v přirozeném prostředí:
1. orientování se v prostoru bytu, popřípa-
dě i s použitím kompenzační pomůcky, 
2. orientování se v okolí domu, popřípadě 
i s použitím kompenzační pomůcky, 
3. poznávání blízkých osob, 
4. opuštění bytu nebo zařízení, 
ve kterém je osoba ubytována, 
5. opětovný návrat do bytu nebo 
do zařízení, ve kterém je osoba ubytována, 
6. rozlišování zvuků a jejich směru;
II. b) orientace vůči jiným fyzickým oso-
bám, v čase a mimo přirozené prostředí:
1. rozlišování známých osob a cizích osob, 
2. znalost hodin, 
3. rozlišení denní doby, 
4. orientování se v místě bydliště, 
prostředí školy nebo školského zařízení 
nebo zaměstnání, 
5. dosažení cíle své cesty, 
6. rozlišení zvuků mimo přirozené 
prostředí;

II. a) komunikace slovní, písemná, 
neverbální:
1. přijímání a vytváření smysluplných mlu-
vených zpráv a srozumitelné řeči 
s použitím kompenzačních pomůcek, 

a psanou zprávou, porozumět všeobecně 
používaným základním obrazovým 
symbolům nebo zvukovým signálům, 
používat běžné komunikační prostředky.

d) Stravování: 
Za schopnost zvládat tuto základní život-
ní 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.

e) Oblékání a obouvání: 
Za schopnost zvládat tuto základní život-
ní 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.

například naslouchadel, 
2. přijímání a vytváření smysluplných 
písemných zpráv, popřípadě s použitím 
kompenzační pomůcky, například brýlí, 
3. pochopení významu a obsahu přijíma-
ných a sdělovaných zpráv a informací, 
4. komunikace prostřednictvím gest 
a zvuků;

I. a) příprava stravy:
1. rozlišení jednotlivých druhů potravin a 
nápojů, 
2. výběr nápojů, 
3. výběr jednoduchých hotových potravin 
podle potřeby a účelu, 
4. vybalení potravin, 
5. otevírání nápojů;
I. b) podávání a porcování stravy: 
1. podávání stravy v obvyklém denním 
režimu, 
2. schopnost dát stravu na talíř 
nebo misku a jejich přenesení, 
3. rozdělení stravy na menší kousky 
za používání alespoň lžíce, 
4. míchání, lití tekutin, 
5. uchopení nádoby s nápojem, 
6. spolehlivé a bezpečné přenesení 
nápoje, lahve, šálku nebo jiné nádoby; 
7. stanovení jídelního plánu s každoden-
ním podáváním stravy zvláštního 
složení, množství nebo četnosti, 
popřípadě léčebných nutričních doplňků;
I. c) přijímání stravy, dodržování 
pitného režimu:
1. přenesení stravy k ústům alespoň lžící, 
2. přenesení nápoje k ústům, 
3. konzumace stravy a nápojů obvyklým 
způsobem;

I. n) výběr oblečení, rozpoznání jeho 
správného vrstvení:
1. výběr oblečení odpovídajícího situaci, 
prostředí a klimatickým podmínkám, 
2. rozeznání jednotlivých částí oblečení, 
3. vrstvení oblečení ve správném pořadí;
I. o) oblékání, svlékání, obouvání, zouvání: 
1. oblékání spodního a vrchního oděvu 
na různé části těla, 
2. obutí vhodné obuvi, 
3. svlékání oděvu z horní a dolní 
části těla, 
4. zouvání;
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Vymezení schopností zvládat  
základní životní potřeby (NOVĚ)

od 1.1.2012

a) 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 200 m, a to i po nerovném 
povrchu, chůzi po schodech v rozsahu 
jednoho patra směrem nahoru i dolů, 
používat dopravní prostředky včetně 
bariérových.
 
 
 
 

Vymezení schopnosti zvládat 
úkony péče o vlastní osobu 
a úkony soběstačnosti (PŮVODNÍ) 
 
do 31.12.2011

I. h) vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh:
1. změna polohy těla z polohy v leže 
do polohy v sedě nebo ve stoji 
a opačně, popřípadě s přidržováním nebo 
s oporou, 
2. změna polohy ze sedu a do sedu, 
3. změna polohy z boku na bok;
I. i) sezení, schopnost vydržet 
v poloze v sedě:
1. schopnost vydržet v poloze v sedě 
po dobu alespoň 30 minut, 
2. udržování polohy těla v požadované 
poloze při delším sezení;
I. j) stání, schopnost vydržet stát:
1. stání, popřípadě s přidržováním 
nebo s oporou o kompenzační pomůcku, 
2. setrvání ve stoji, popřípadě s přidržováním 

v loňském roce. Bohužel se dá očekávat, že postupně bude docházet 
k přehodnocování dosud přiznaných příspěvků na péči. Proto je vhodné 
se na tuto situaci předem připravit a již nyní střádat argumenty pro 
případnou kontrolu sociální pracovnice a pak také pro posudkového lékaře.
Doporučujeme využít možnost nahlédnout do spisu dle § 38 zák. č. 500/2004 
Sb., správního řádu, v platném znění (až budete mít cestu na úřad) a zde 
si nechat okopírovat původní záznam ze sociálního šetření i zhodnocení lékařské
dokumentace posudkovým lékařem.
Budete vědět, jaké úkony Vám byly uznány. Současně pro případnou kontrolu
využívání příspěvku na péči budete vědět, jakou péči (resp. v jakém rozsahu) 
je nutné poskytovat (nebo přijímat, jste-li sám postižený). Novější rozhodnutí 
již tyto informace obsahují, takže máte práci trošičku ušetřenou. 
V případě nového posuzování budete mít v ruce argumenty pro případné 
vyjádření se k podkladům rozhodnutí (ke kterému budete před vydáním 
rozhodnutí vyzváni) nebo pro odvolací řízení.
Zde mám ale jedno upozornění – při možném odvolacím řízení může docházet 
i ke zhoršení rozhodnutí (např. původně byl přiznán III. stupeň, při přehodnocení
byl snížen na II. stupeň a v odvolacím řízení MPSV naznalo, že příhodnější 
by byl I. stupeň). Jde o výjimečné situace, ale bohužel se stávají.

V LEVÉM SLOUPCI TABULKY JE UVEDENO DESET ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH 
POTŘEB, KTERÉ DO SEBE VSTŘEBALY ÚKONY Z PRAVÉ ČÁSTI TABULKY.

f) Tělesná hygiena: 
Za schopnost zvládat tuto základní život-
ní 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.

g) 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.

h) 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.

i) Osobní aktivity:
Za schopnost zvládat tuto základní život-
ní potřebu se považuje stav, kdy osoba 
je schopna vstupovat do vztahů s jinými 

I. d) mytí těla: 
1. umytí rukou, obličeje, 
2. utírání se;
I. e) koupání nebo sprchování: 
1. provedení celkové hygieny, 
včetně vlasů, 
2. péče o pokožku;
I. f) péče o ústa, vlasy, nehty, holení: 
1. čištění zubů nebo zubní protézy, 
2. česání vlasů, 
3. čištění nehtů, stříhání nebo opilování 
nehtů, 
4. holení;

I. g) výkon fyziologické potřeby 
včetně hygieny:
1. regulace vyprazdňování moče 
a stolice, 
2. zaujetí vhodné polohy při výkonu 
fyziologické potřeby, 
3. manipulace s oděvem před 
a po vyprázdnění, 
4. očista po provedení fyziologické 
potřeby, 
5. vyhledání WC;

I. q) provedení si jednoduchého ošetření:
1. ošetření kůže, 
2. použití nebo výměna ortopedické nebo 
kompenzační pomůcky nebo 
jiného zdravotnického prostředku, 
3. dodržování diety, 
4. provádění cvičení, 
5. měření tělesné teploty, měření glykosurie 
a ketolátek v moči, 
6. vyhledání nebo přivolání pomoci;
I. r) dodržování léčebného režimu: 
1. dodržování pokynů ošetřujícího 
lékaře, 
2. příprava léků, rozpoznání správného 
léku, 
3. pravidelné užívání léků, 
4. aplikace injekcí, měření glykémie, 
stanovení aktuální dávky inzulínu, 
5. provádění inhalací, převazů, 
6. rehabilitace nebo provádění logopedic-
kých cvičení;

II. d) obstarávání osobních záležitostí:
1. styk a jednání se školou nebo školským 
zařízením, zájmovými organizacemi,
2. jednání se zaměstnavatelem, orgány veřej-
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Příspěvek je vždy poskytován maximálně do výše 350.000,- Kč, stát hradí pouze 
90% z ceny pomůcky. Pokud finanční situace osoby neumožňuje spoluúčast 10% 
z ceny, může úřad snížit spoluúčast na minimální částku 1.000,- Kč. Pokud je 
však cena pomůcky nižší než 24.000,- Kč a příjmy společně posuzovaných osob 
přesahují osminásobek životního minima těchto společně posuzovaných osob, 
příspěvek se až na zvláštní případy neposkytne. Zde se bohužel předpokládá, 
že si jej posuzovaná osoba může uhradit sama z vlastních finančních prostředků.
Osoby s některými těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí a osoby 
s těžkou nebo hlubokou mentální retardací a stavy na rozhraní těžké mentální 
retardace mohou žádat též o příspěvek na zakoupení motorového vozidla. 
Tento příspěvek je možné získat v maximální výši 200.000,- Kč na období deseti 
let bez nutné spoluúčasti ve výši 10%.
Na některé dražší pomůcky nelze od 01.01.2012 získat příspěvek, nicméně lze 
si je vypůjčit od úřadu práce na základě smlouvy o výpůjčce dle občanského 
zákoníku. Jedná se o schodolez, schodišťovou plošinu a stropní zvedací systém.
Vyjádření z MPSV uvádí, že v tomto případě není srovnatelnou pomůckou 
schodišťová sedačka, MPSV argumentuje tím, že schodišťová plošina se využívá 
spíše v exteriéru či ve společných prostorách bytového domu, kdežto schodišťová 
sedačka slouží spíše k úpravě interiéru bytu či domu.
                                                                              Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

Chodec na elektrickém vozíku
Silnice jsou v dnešní době místem ne zcela bezpečným. Pohybujete-li se zejména
na elektrickém vozíku, jste mnohdy nuceni stát se účastníkem silničního provozu.
V takovém případě je dobré vědět, jak se chovat, co zákon ukládá a co naopak 
umožňuje.
Vozíčkáři spadají do kategorie chodců s podmínkou šířky vozíku do 600 mm, 
je-li šířka vozíku větší, musí být vybaven červenými odrazkami netrojúhelníkového
tvaru (dle vyhlášky 341/2002 Sb., příloha č. 13, odst. 11). Vozíčkáři nesmí 
na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.
Pokud nelze využít chodník, je možno sjet na pravý okraj silnice. Měla by být 
také logicky splněna povinnost používat přechod pro chodce. Přejíždět vozovku
mimo přechod lze jen kolmo k její ose. To znamená, že pokud vozíčkář jede 
u pravé krajnice a ocitne se na křižovatce, kde chce odbočit doleva, neměl 
by přejíždět do levého odbočovacího pruhu a pokračovat v jízdě jako běžný 
automobil, ale měl by kolmo přejet vozovku, poté opět znovu kolmo – nejlépe 
po přechodu. Pak případně může dál pokračovat v jízdě u pravé krajnice vozovky.
Do středu křižovatky se vozíčkář dostat nesmí.
Za špatné přejíždění a porušení pravidel pohybu na silnici mohou strážníci 
udělit pokutu až 2.000,- Kč. Vozík nepotřebuje žádné zvláštní označení. 
Musí ale být technicky způsobilý. Vhodné jsou již zmíněná světla při pohybu za tmy.

                                                                                                           Zdroj: internet 
Jak se bránit při přehodnocování příspěvků na péči
Níže uvádíme srovnání posudkových kritérií, platných nyní a platných ještě 

osobami, stanovit si a dodržet denní 
program, vykonávat aktivity obvyklé 
věku a prostředí jako např. vzdělávání, 
zaměstnání, volnočasové aktivity, 
vyřizovat své záležitosti.

j) 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.
TATO ŽIVOTNÍ POTŘEBA SE NEHOD-
NOTÍ U OSOBY DO 18 LET.

né moci, zdravotnickými zařízeními, bankou,
3. obstarání si služeb, 
4. rozlišení a vyplnění dokumentů 
a tiskopisů;
II. e) uspořádání času, plánování života:
1. dodržování denního a nočního režimu,
2. plánování a uspořádání osobních 
aktivit během dne a během týdne, 
3. rozdělení času na pracovní a domácí 
aktivity a na volný čas, 
4. přizpůsobení denního a nočního 
režimu potřebám léčby a ošetřování;
II. f) zapojení se do sociálních aktivit 
odpovídajících věku:
1. předškolní vzdělávání a výchova, školní 
vzdělávání a výchova, získávání nových 
dovedností, 
2. aktivity podle zájmů a místních 
možností, zejména hry, sport, kultura, 
rekreace,
3. vstupování do vztahů a udržování vzta-
hů s jinými osobami podle potřeb a zájmů;

II. c) nakládání s penězi nebo jinými 
cennostmi:
1. znalost hodnoty peněz, 
2. rozpoznání jednotlivých bankovek 
a mincí, 
3. rozlišení hodnoty věcí;
II. g) obstarávání si potravin a běžných 
předmětů (nakupování):
1. plánování nákupu, 
2. vyhledání příslušného obchodu, 
3. výběr zboží, 
4. zaplacení nákupu, 
5. přinesení běžného nákupu, 
6. uložení nákupu;
II. h) vaření, ohřívání jednoduchého 
jídla:
1. sestavení plánu jídla, 
2. očištění a nakrájení potřebných 
surovin, 
3. dávkování surovin a přísad, 
4. vlastní příprava jednoduchého teplého 
jídla s malým počtem surovin a přísad, na 
jehož úpravu jsou potřebné jednoduché 
postupy za použití spotřebiče, 
5. ohřívání jednoduchého jídla;
II. i) mytí nádobí:
1. umytí a osušení nádobí, 
2. uložení použitého nádobí 
na vyhrazené místo;
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vozidla a k datu 31.12.2011 jim ještě neuplynula pětiletá lhůta pro opětovné 
poskytnutí příspěvku. Výše zmíněná novela upravuje přechodná ustanovení tak, 
aby tyto osoby mohly žádat o nový příspěvek na zvláštní pomůcku na zakoupení
motorového vozidla poprvé po 01.01.2012 již po uplynutí pětileté lhůty 
od poskytnutí předchozího příspěvku.
S případnými dotazy k tomuto tématu se prosím obracejte na Mgr. Michal Šimůnka,
 tel. 605 258 522, e-mail: simunekm@seznam.cz.

Jak se změnil příspěvek na zvláštní pomůcku
Od 1.1.2012 upravuje příspěvky pro zdravotně postižené osoby zákon 
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám zdravotně postiženým. O této 
problematice jsme již psali, ale vzhledem k mnoha dotazům neuškodí
se některé důležité věci zopakovat.
Nově existují 2 typy příspěvků  -  příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku.
Do příspěvku na zvláštní pomůcku (§ 9 – 13) patří i příspěvek na 
zakoupení a úpravu motorového vozidla a příspěvek na úpravu bytu. Příspěvek 
na zvláštní pomůcku lze čerpat na základě těžkého pohybového, zrakového či 
sluchového postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 
Příspěvek na zvláštní pomůcku, poskytovaný na zakoupení motorového vozidla, 
lze nově čerpat také na základě hlubokého či těžkého mentálního postižení.
Jednotlivé zdravotní indikace a k nim příslušné zvláštní pomůcky přesně stanovuje
vyhláška č. 388/2011 Sb. Pomůckami, které lze nově žádat na základě tělesného 
postižení (tzv. těžkých vad nosného a pohybového ústrojí), jsou:
a) dodatečná úprava motorového vozidla – jedná se o úpravy, vyžadující montáž, 
např. ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku
b) stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC – jedná se o stavební 
práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu (nikoli o obklady, podla-
hové krytiny, sanitu apod.)
c) speciální komponenty osobního počítače, např. uzpůsobená klávesnice, myš, 
speciální programové vybavení
d) nájezdové ližiny
e) přenosná rampa (srovnatelnou pomůckou je dle vyjádření MPSV roštová rampa,
„napevno“ spojená se zemí)
f) stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě.
Výše uvedené „pomůcky“ lze žádat na základě konkrétních zdravotních indikací, 
uvedených ve vyhlášce. Hlavními změnami oproti stavu v roce 2011 je vyřazení 
zdravotnických pomůcek (např. toaletní židle či elektrického vozíku). Nově 
nelze požadovat ani dofinancování elektrického skútru, který byl dříve pomůckou 
srovnatelnou s „motorovým vozíkem pro invalidy“. Nově bohužel nelze žádat ani 
o speciální  tříkolku, což byla do 31.12.2011 srovnatelná pomůcka s „dvouko-
lem“. Negativní změnou je též zúžení oblasti úprav bytu – dříve bylo možné 
žádat na úpravu bytu v rámci speciálního příspěvku (např. i na speciální ku-
chyňskou linku, sanitární techniku…). Dnes je možné čerpat příspěvek pouze 
na stavební práce a s nimi nezbytně související materiál.

II. j) běžný úklid v domácnosti: 
mechanická nebo přístrojová suchá 
a mokrá očista povrchů, nábytku, 
podlahy v bytě;
II. k) péče o prádlo: 
1. třídění prádla na čisté a špinavé, 
2. skládání prádla, 
3. ukládání prádla na vyhrazené místo;
II. l) přepírání drobného prádla: 
1. rozlišení jednotlivých druhů prádla, 
2. praní drobného prádla v ruce, 
3. sušení prádla;
II. m) péče o lůžko: 
1. ustlání, rozestlání lůžka, 
2. výměna lůžkovin;
II. n) obsluha běžných domácích 
spotřebičů:
1. zapnutí, vypnutí běžných domácích spo-
třebičů, například rozhlasu, televize, led-
ničky, varné konvice, mikrovlnné trouby, 
2. telefonování;
II. o) manipulace s kohouty a vypínači:
1. ovládání manipulace s kohouty a vypínači,
2. rozlišení kohoutů a vypínačů, 
3. ruční ovládání vodovodních kohoutů 
nebo pákových baterií a elektrických 
vypínačů;
II. p) manipulace se zámky, otevírání, 
zavírání oken a dveří:
1. zamykání a odemykání dveří, 
2. ovládání klik, otevíracích a zavíracích 
mechanismů u oken;
II. q) udržování pořádku v domácnosti, 
nakládání s odpady:
1. udržování vybavení domácnosti v čistotě,
2. třídění odpadů, 
3. vynášení odpadů na vyhrazené místo;
II. r) další jednoduché úkony spojené s 
chodem a udržováním domácnosti:
1. obsluha topení, 
2. praní prádla, 
3. žehlení prádla;

Poznámka:
I. zahrnuje úkony a činnosti péče o vlastní osobu (podle přílohy 1. Vyhlášky 
č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, ve znění plat-
ném do 31. 12. 2011)
II. zahrnuje úkony a činnosti soběstačnosti (podle přílohy 1. Vyhlášky 
č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, ve znění 
platném do 31. 12. 2011)

Mgr. Radka Pešlová (kráceno)
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výše příspěvku se skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy snižují 
o částku odpovídající výši:
a) poskytnuté naturální mzdy,
b) srážek ze mzdy nebo platu určených k uspokojení plnění zaměstnavatele 
podle § 327 zákoníku práce, s výjimkou srážek provedených k uhrazení škody, 
za kterou zaměstnanec odpovídá, nebo příspěvku zaměstnance na závodní 
stravování podle § 236 zákoníku práce,
c) srážek ze mzdy nebo platu určených k uspokojení závazků zaměstnance podle 
§ 146 písm. b) zákoníku práce, je-li srážka ze mzdy v rozporu s dobrými mravy, nebo
d) náhrady mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnanci při překážkách v práci na 
straně zaměstnavatele.
Po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne obsazení zřízeného chráněného 
pracovního místa nebo ode dne vymezení chráněného pracovního místa může 
zaměstnavatel v žádosti o příspěvek za následující kalendářní čtvrtletí uplatnit 
nárok na zvýšení příspěvku o částku odpovídající prokázaným dalším nákladům 
vynaloženým zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se zdravotním postiže-
ním v kalendářním čtvrtletí, za které o příspěvek žádá, nejvýše však o 2.000,- Kč 
měsíčně na jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením. 
Zvýšení příspěvku nelze uplatnit pro chráněné pracovní místo zřízené nebo 
vymezené mimo pracoviště zaměstnavatele.
Příspěvek nelze poskytovat na zaměstnance se zdravotním postižením:
a) za čtvrtletí, ve kterém je na tohoto zaměstnance Úřadem práce ČR poskytován 
jiný příspěvek, jehož výše se stanoví na základě skutečně vynaložených prostředků
na mzdy nebo platy na zaměstnance, včetně pojistného na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto 
zaměstnance, nebo příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program,
b) za čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec, který je osobou se zdravotním postiže-
ním, poživatelem starobního důchodu,
c) za čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec zaměstnán na chráněném pracovním 
místě, na které je poskytován příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů 
chráněného pracovního místa, nebo
d) za čtvrtletí, ve kterém zaměstnanec, s nímž nebylo v pracovní smlouvě sjedná-
no jako místo výkonu práce pracoviště zaměstnavatele, nesouhlasil s provedením 
kontroly v místě výkonu jeho práce (§ 126 odst. 3 zákona o zaměstnanosti).

                                                                             Zdroj: MPSV (redakčně kráceno)

Novela lhůty na opětovné poskytnutí příspěvku na vozidlo
Dne 07.05.2012 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů novela zákona o dávkách osobám
se zdravotním postižením č. 329/2011 Sb. Účinnosti nabyla 15. dnem ode 
dne vyhlášení – tzn. dne 22.05.2012. Novela je pozitivního rázu, reaguje na 
nespravedlivý přístup k osobám se zdravotním postižením, které dle vyhlášky 
č. 182/1991 Sb., v minulosti žádaly o příspěvek na zakoupení motorového 

Ombudsman: Odmítnutí vyhrazeného parkování bez alternativy je diskriminací
Obec by měla se zřízením parkování pro zdravotně postiženou osobu souhlasit vždy, 
pokud tomu nebrání závažný důvod a pokud postižený nemůže využít jiné, srovnatelné 
řešení. Pokud obec odmítne individuální parkovací místo zřídit, aniž nabídne přiměře-
nou alternativu, dopouští se diskriminace.
Aby se osoby se zdravotním postižením mohly zapojit do běžného života 
v co nejširší míře, musí mít zejména možnost svobodně a bez obtíží se pohybovat.
Tomuto účelu slouží i vyhrazená parkovací místa umožňující hendikepovaným par-
kovat co možná nejblíže úřadům, nákupních střediskům apod. Z téhož důvodu
má osoba se zdravotním postižením možnost žádat o zřízení vyhrazeného 
parkovacího místa také v blízkosti bydliště. Zřízení vyhrazeného parkování povo-
luje silniční správní úřad, ovšem pouze za předpokladu, že s tím souhlasí vlastník
komunikace. Na ochránce se opakovaně obracejí stěžovatelé s námitkami, že obce, jako 
vlastníci místních komunikací, odmítají vyhrazená parkovací místa
zřizovat, což vnímají jako diskriminaci. Ochránce proto na základě konkrétních pří-
padů formuloval principy, kterými by se obce měly v rámci povolování vyhrazené-
ho parkování řídit, aby jejich rozhodování neporušovalo antidiskriminační zákon.
Diskriminací zdravotně postižených není jen nerovné zacházení, ale i pasivita, 
tj. aktivní nepřijetí opatření, která by postiženým umožnila využívat službu určenou
veřejnosti. V takových případech se jedná o nepřímou diskriminaci. Výjimkou jsou pouze
 situace, kdy by přijetí určitého opatření představovalo nepřiměřené zatížení a současně 
by existovalo adekvátní „náhradní“ řešení.
Vlastníkem místních komunikací jsou obce. Jde tedy o veřejný majetek a užívání místních
komunikací je veřejnou službou. Obec by proto měla se zřízením vyhrazeného parková-
ní pro zdravotně postiženou osobu souhlasit vždy, pokud tomu nebrání závažný důvod 
a pokud zdravotně postižený nemůže využít jiné, srovnatelné a přiměřené řešení.
Obce obvykle hájí svůj nesouhlas se zřízením vyhrazeného parkování nedosta-
tečnou kapacitou běžných parkovacích míst a tedy nemožností vyhovět všem 
žádostem o individuální vyhrazená parkování. Podle ochránce však takové 
odůvodnění samo o sobě nestačí. Není-li možné vyhovět všem žadatelům napří-
klad právě pro nedostatečné kapacity parkovacích míst, musí obec individuálně
zkoumat míru potřeby a užitku vyhrazeného parkování pro každého konkrétního
žadatele. Pokud z povahy zdravotního postižení vyplývá, že vyhrazené parkování
je pro žadatele nezbytné, může obec s jeho zřízením nesouhlasit jen za předpokladu,
že existuje reálné alternativní řešení situace postiženého, které mu umožní
využívat služby rovnocenným způsobem jako osobě bez postižení. Pokud obec 
odmítne zřídit individuální parkovací místo a nenabídne jiné řešení, dopouští 
se diskriminace ve smyslu antidiskriminačního zákona.
Ochránce se často setkává s případy, kdy obec stanoví podmínku, že žadatel 
o vyhrazené parkovací místo musí být sám držitelem řidičského oprávnění 
nebo vlastníkem vozidla. Taková podmínka však nemá zákonné opodstatně-
ní a zcela opomíjí fakt, že právě zdravotní postižení může být překážkou získání 
řidičského oprávnění, což ovšem nemá žádný vliv na potřebu zdravotně posti-
ženého parkovat co nejblíže bydlišti. Stejně tak není podle ochránce přípustné
obecně odmítat žádosti o zřízení vyhrazeného parkovacího místa, pokud žadatel
trpí jiným než pohybovým postižením. Obec musí i v těchto situacích individuál-
ně vyhodnotit potřebu žadatele parkovat co nejblíže bydlišti ve vztahu k povaze
zdravotního postižení (může jít např. o poruchu orientačních schopností apod.).
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 kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a zaměstnanců, kteří jsou 
 osobami s těžším zdravotním postižením,
•  jmenný seznam zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením,  
 a zaměstnanců, kteří jsou osobami s těžším zdravotním postižením, s uvedením

 rodného čísla, data vzniku a skončení pracovního poměru, kódu zdravotní 
pojišťovny, prostředků vynaložených na mzdy nebo platy včetně odvedeného 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a

•  doložení skutečnosti, že zaměstnanec, na kterého je příspěvek požadován, 
je osobou se zdravotním postižením. Při opakovaném poskytování příspěvku 
je toto doložení součástí žádosti pouze v případě změny této skutečnosti.

Když o příspěvek žádá více zaměstnavatelů
Požádá-li o příspěvek více zaměstnavatelů, příspěvek se poskytne tomu zaměst-
navateli, u něhož vznikl zaměstnanci, který je osobou se zdravotním postižením, 
pracovní poměr nejdříve. Skončí-li tento pracovní poměr v průběhu kalendářního
čtvrtletí, poskytne se příspěvek v poměrné části dalšímu zaměstnavateli, 
který o něj požádal. 
Vznikne-li zaměstnanci, který je osobou se zdravotním postižením, ve stejný 
den pracovní poměr u více zaměstnavatelů, kteří o příspěvek žádají, příspěvek 
na tohoto zaměstnance nelze poskytnout žádnému z nich.
Vznikne-li zaměstnanci, který je osobou se zdravotním postižením, více 
pracovních poměrů u téhož zaměstnavatele, náleží příspěvek měsíčně nejvýše 
8.000,- Kč.
Pro účely stanovení výše příspěvku se prostředky skutečně vynaložené na mzdy 
nebo platy včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel
za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, ve všech pracovních
poměrech tohoto zaměstnance sčítají.
Změny právní úpravy v zákoně o zaměstnanosti
Zákon o zaměstnanosti nově stanoví, že zaměstnavateli zaměstnávajícímu 
na chráněných pracovních místech více než 50 procent osob se zdravotním 
postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek 
na podporu zaměstnávání těchto osob formou částečné úhrady prostředků, 
vynaložených na mzdy nebo platy a dalších nákladů. Příslušnou krajskou pobočkou
Úřadu práce ČR pro poskytování příspěvku je krajská pobočka Úřadu práce ČR, 
v jejímž obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jejímž
obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou. Příspěvkem jsou 
nahrazovány prostředky skutečně vynaložené na mzdy nebo platy v měsíční výši 
75 procent prostředků skutečně vynaložených na mzdy nebo platy na zaměstnance
v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, včetně pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného
na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřova-
cího základu tohoto zaměstnance, nejvýše však 8.000,- Kč. Pro účely stanovení

Pomůcky
Průvodce chytrého vozíčkáře
Vozík si vybíráte na období minimálně pět let. Je to pomůcka, která bude součástí 
vašeho života, a aniž si to musíte uvědomit, může výrazně ovlivnit Váš zdravotní stav. 
Je důležité si uvědomit, že vozík budete používat dnes a denně po několik let, 
a že ne s každým vozíkem se dostanete na všechna místa, kam budete potřebovat 
(např. do výtahu, na toaletu…). Se špatně nastaveným vozíkem se Vám může stát, 
že budete přepadávat dozadu nebo že z něj můžete spadnout. Také můžete mít bolesti 
zad, dekubity, problémy s vylučováním či dýcháním, zbytečně brzy se budete cítit 
unaveni. Především ale chcete být co nejméně závislí na svém okolí, a proto je důle-
žité si při výběru nového vozíku zodpovědět následující otázky.
1. Která vlastnost je pro můj vozík nejdůležitější? 
(váha, design, cena, možnost skládání…)
2. Kolik času denně trávím na vozíku?
3. Kde všude se pohybuji?
Jaké překážky musím překonávat při běžných činnostech? V jakém terénu se nejčas-
těji pohybuji? Jak široké jsou nejužší dveře, kterými jezdím? Jak vysoké jsou stoly, 
pod které potřebuji zajíždět? Jakým způsobem překonávám schodiště? Které přesuny 
zvládám samostatně?
4. Co všechno na vozíku dělám?
Jaké aktivity na vozíku potřebuji dělat? Které aktivity na současném vozíku nezvlád-
nu? Budu využívat stejný vozík i v zaměstnání? Potřebuji speciální úpravy pro mé 
záliby a koníčky? Musím z vozíku přesedat na toaletu? Jaké vlastnosti by měl mít můj 
vozík k vykonávání sexuálních potřeb?
5. Jak s vozíkem zacházím?
Jaký je pro mě optimální přesun na vozík nebo z vozíku? Jak nakládám vozík do auta? 
Jakou nejvyšší váhu dokážu opakovaně uzvednout s nataženými pažemi?
6. Vystačím si sám, sama?
S kterými činnostmi potřebuji pomoc jiné osoby? Kdo a jak často mě na vozíku tlačí?  
Kdo mi vozík přenáší, nakládá do auta?
7. Mám zdravotní problémy?
Cítím se na vozíku brzy unaven? Potřebuji nějakou fixaci nohou, pánve, hrudníku? 
Mám problém s dekubity? Měl jsem v souvislosti s užíváním pomůcky poranění nebo 
úraz? Které další pomůcky s sebou potřebuji vozit?
8. Kdo se mi o vozík stará?
Dokážu si sám pomůcku nastavit či zajistit základní servis? Jaké nejčastější závady jsem 
řešil na svém současném vozíku? Poradil mi někdo s nastavením vozíku principu sedu? 
Jaké máte zkušenosti s reklamacemi nebo opravami? Mám pomůcku pojištěnou?
9. Jakým způsobem budu vozík financovat? 
Mám nárok na pomůcku hrazenou zdravotní pojišťovnou? Přispěl by mi na vozík 
zaměstnavatel nebo jiné spřízněné firmy? Stojí mi za to vzít si úvěr na lepší vozík? 
Mám kontakt na nadace, které by mi s financováním pomohly?
Odpovíte-li si na uvedené otázky, vytvoříte si přehled kritérií pro výběr vozíku, 
který vám pak bude dobře sloužit. 
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zneužívání příspěvku.
Dále se nově stanoví, aby se částka, odpovídající prostředkům vynaloženým 
na mzdy nebo platy, snižovala o částku srážek ze mzdy nebo platu prováděných 
podle § 327 zákoníku práce s tím, že jako výjimky jsou umožněny srážky ze mzdy 
nebo platu k uhrazení škody, za kterou zaměstnanec odpovídá, nebo příspěvek 
zaměstnance na závodní stravování podle § 236 zákoníku práce.
Nově se rovněž stanoví, aby se prostředky vynaložené na mzdy nebo platy 
snižovaly o částku srážek ze mzdy nebo platu, prováděných k uspokojení závazků
zaměstnance, pokud uzavřená dohoda o srážkách ze mzdy nebo platu bude 
v rozporu s dobrými mravy.
Nezapočítávat do mzdových nákladů pro účely stanovení výše příspěvku náhrady
mzdy nebo platu, poskytované zaměstnanci při překážkách v práci na straně 
zaměstnavatele, vychází z potřeby zamezit zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením za účelem získání příspěvku, aniž by pro ně měl zaměstnavatel práci. 

Zabránit dvojímu financování
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebude 
poskytován na ty zaměstnance se zdravotním postižením, kteří pracují na chráně-
ných pracovních místech, na něž je poskytován příspěvek na částečnou úhradu
provozních nákladů chráněného pracovního místa. Cílem tohoto opatření 
je zajistit, aby provozní náklady zaměstnavatele nebyly financovány duplicit-
ně. Zaměstnavatelům s více než 50 procenty osob se zdravotním postižením 
na chráněných pracovních místech je totiž garantováno zvýšení příspěvku 
o částku vynaložených dalších dodatečných nákladů, spojených se zaměstnáváním
osob se zdravotním postižením, a to nejvýše o 2. 000,- Kč měsíčně. O zvýšení 
příspěvku bude moci zaměstnavatel požádat po uplynutí 12 měsíců ode dne 
obsazení zřízeného chráněného pracovního místa nebo ode dne vymezení 
chráněného pracovního místa. Tato podmínka bude moci být splněna i zápočtem 
doby před nabytím účinnosti této nové právní úpravy.

O příspěvek žádá písemně zaměstnavatel
Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně na základě písemné žádosti zaměstnavatele,
která musí být krajské pobočce Úřadu práce ČR doručena nejpozději 
do konce kalendářního měsíce, následujícího po uplynutí příslušného kalendářního
čtvrtletí. Příspěvek se poskytuje za podmínky, že k poslednímu dni příslušného 
kalendářního čtvrtletí zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové 
nedoplatky, vedené příslušným finančním nebo celním úřadem, nemá nedoplatek 
na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění.

Součástí žádosti je:
•  doložení celkového průměrného přepočteného počtu všech zaměstnanců, 

10 nejčastějších chyb při volbě vozíku 
1. Super design, ale nevydrží!
Nedejte na první dojem. Ne vždy se snoubí design s odolností a výdrží. Design 
je módní trend, který se velmi rychle mění, proto je lepší vybírat pomůcku podle 
jiných kritérií. 
2. Tudy neprojedu!
Vyzkoušejte si, zda vozík, o který máte zájem, se i s vámi všude vejde. I dnes je mnoho
míst, která nejsou přizpůsobena vozíčkářům, a proto už při výběru pomůcky 
je nutné zvážit nastavení odklonu kol nebo přepravních koleček. U elektrických 
vozíků je dobré znát možnosti hloubky výtahů, šířky dveří nejen doma, ale všude 
kde se pohybujete.
3. Tohle nevyjedu!
Nastavení těžiště může způsobit to, že se na vozíku pořádně nadřete, nebo nao-
pak jede velmi lehce a snadno se převrátí. U elektrických vozíků je nastavení těžiště 
důležité hlavně v zimním období, aby vám nezačaly prokluzovat kola, protože 
potom se vozík stává většinou špatně ovladatelný a nemusí zatočit tam, kam zrovna
potřebujete.
4. Sedím jako paragraf…
Dbejte při nastavování sedu na vozíku na to, abyste se cítili pohodlně, bezpečně 
a abyste seděli pokud možno symetricky a rovně. Je důležité mít pánev ve správné 
poloze co nejvíce vzadu, aby byla stabilní. Existují anatomicky tvarované sedáky, 
klínky a podložky, kterými se dají vypodložit sedáky tak, abyste seděli rovně. Správná
poloha pánve při sedu vám usnadní správnou polohu trupu a funkčnost vnitřních orgánů.
5. Můj problém je dekubit 
Dekubity jsou velmi nepříjemnou komplikací, která se vyskytuje u lidí, kteří dlouho
nemění svou polohu a nerovnoměrně a dlouhodobě zatěžují části těla, kde hrozí 
poškození měkké tkáně tlakem proti kosti. Vyskytují se hlavně u ležících nebo sedících
pacientů, kteří nemění svou polohu, nebo nepoužívají antidekubitní podložky. Pokud 
máte s dekubity problémy, je důležité polohování, roznést vaši váhu na co největší 
plochu, mít správně nastavenou podnožku, hloubku sedu, sklon sedu a záda, nejlépe 
v kombinaci s antidekubitními sedáky a zádovými opěrkami. 
6. Omezuje mě opěra 
Stabilizace trupu je závislá na výšce vašeho postižení, míře deformit a nutnosti pod-
pory hrudníku. Nejběžněji se nastavuje výška zádové opěry zhruba 2 cm pod lopatky.
Aktivní uživatelé s postižením dolních končetin a zachovanou funkcí břišního 
a zádového svalstva mají velmi nízkou zádovou opěrku, protože je neomezuje 
v pohybu a pomáhá v udržování kondice těchto svalů. Zádové opěrky mohou 
být standardní, přizpůsobitelné nebo pevné, u kterých se dá nastavit sklon, výška 
popřípadě boční vedení nebo klínky pro vypolstrování nebo odlehčení výstupků. 
7. Sjíždím z vozíku 
Pro pocit stabilního sedu je důležité mít nastavený optimální sklon sedu vozíku 
a výšku podnožky. Správně nastavená podnožka se pozná tak, že se vám nerozevírají 
kolena, stehna vám leží na sedáku po celé délce, nemáte pocit, že sjíždíte.
8. Nezajedu ke stolu! 
Nastavení výšky sedu by mělo být úměrné výšce postavy a délce horních a dolních
končetin. S výškou sedu také souvisí velikost kol a délka vašich horních končetin,
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Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP v roce 2012
Od 1. července 2012 se změní podmínky poskytování příspěvku na podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cílem změn je zamezit nekalým 
praktikám ze strany některých zaměstnavatelů při zneužívání tohoto příspěvku.
Podle současné právní úpravy (tj. do 30.06.2012) náleží příspěvek zaměstnavatelům
zaměstnávajícím více než 50 procent osob se zdravotním postižením měsíčně 
ve výši skutečně vynaložených mzdových nákladů na každého zaměstnance 
v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, včetně pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného 
na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího
základu tohoto zaměstnance, nejvýše však 8.000,- Kč za měsíc.

Nekalé praktiky některých zaměstnavatelů
V praxi se však množí případy, kdy někteří zaměstnavatelé uzavírají se 
zaměstnanci dohodu o srážkách ze mzdy podle § 327 zákoníku práce, například 
na úhradu nákladů spojených se školením zaměstnanců. Tato školení pořádají
buď sami, nebo jejich konání zajišťují u jiného subjektu. Školení se buď nekonají
vůbec, nebo jejich obsahová náplň neodpovídá ceně, kterou zaměstnavatel 
za zaměstnance uhradil a kterou mu zaměstnanci následně splácejí. Rovněž 
se množí případy, kdy zaměstnavatelé požadují na zaměstnancích, aby se například
stali členy občanského sdružení, které sami založili nebo ve kterém se angažují.
Následně pak požadují, aby s nimi zaměstnanci uzavřeli dohodu o srážkách 
ze mzdy na úhradu členských příspěvků v různé výši. Z obavy ze ztráty zaměstnání
a příjmu zaměstnanci tyto dohody uzavírají. Tímto způsobem někteří zaměstna-
vatelé získávají pro sebe nebo jiný subjekt, ve kterém jsou zainteresováni, příjem.

Změny, které zamezí zneužívání příspěvku
S přihlédnutím k faktu, že mzda nebo plat zaměstnance jsou zaměstnavatelům 
plně nebo částečně refundovány příspěvkem poskytovaným Úřadem práce ČR 
z prostředků státního rozpočtu, je nutné těmto nežádoucím praktikám zaměst-
navatelů zamezit. Proto se nově stanoví, aby příspěvek byl poskytován pouze 
na ty zaměstnance, kteří pracují na chráněných pracovních místech zřízených 
nebo vymezených na základě dohody s Úřadem práce ČR.
Dalším novým opatřením, směřujícím k zamezení výše uvedených negativních 
jevů, je stanovení výše příspěvku. S ohledem na nařízení Komise ES č. 800/2008, 
kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie
podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových 
výjimkách), se měsíční výše příspěvku stanoví na 75 procent prostředků, skutečně 
vynaložených na mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovním poměru, který 
je osobou se zdravotním postižením, včetně pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto 
zaměstnance, nejvýše však 8.000,- Kč. Finanční spoluúčast zaměstnavatele 
na prostředcích, vynaložených na mzdy nebo platy, je předpokladem pro zamezení

protože při ideálně nastaveném vozíku budete moci využívat celý záběr rukou.
9. Už nemůžu!
Vyzkoušejte si nejdůležitější přesuny – z postele na vozík, z vozíku na záchod, 
z vozíku do auta apod. Zjistíte, že i malý rozdíl výšky vám způsobí nemalé obtíže. 
Důležitý je také sklon sedu na vozíku, proto musíte zvolit optimální poměr mezi vaší 
stabilizací a snadným přesunem z vozíku.
10. Ten se tam nevejde! 
Každému vyhovuje jiný způsob skládání a nakládání např. do auta. Je důležité si to 
vyzkoušet. Čím méně je vozík skládací, tím větší má výdrž a stabilitu. Mechanismus 
skládání vozíku by měl být jednoduchý a uživatelsky přívětivý. Pokud máte dostatek
místa a možnost naložit vozík s pevným rámem, je to ideální volba díky dlouhé 
životnosti a stabilitě.
Co chce chytrý vozíčkář od prodejce
Chci, aby to byl odborník. Nejlepším řešením je, aby měl alespoň povšechnou zdravot-
nickou odbornost, aby dokázal pochopit můj zdravotní problém, věděl, co potřebuji,
jak se cítím, co chci, aby se mě uměl na to zeptat, aby mi uměl poradit. Kde 
takového člověka hledat? Nejlepší je poptat se tam, kde s takovými lidmi mají zkuše-
nosti – na spinální jednotce, v rehabilitačním ústavu a podobně. 
Chci nabídnout všechny dostupné možnosti a varianty, chci pomoci zvážit jejich 
užití.
Chci, aby doporučený vozík zohledňoval nejen můj momentální stav, ale i mou 
prognózu. 
Chci, aby mi nabídl víc než jen vozík. Musí mít přehled o dostupných doplňcích, 
ortézách nebo dalších pomůckách pro sebeobsluhu, o kterých třeba ani nevím. 
Chci si vozík pořádně vyzkoušet! A to tam, kde se budu nejvíce vyskytovat, abych si 
mohl vyzkoušet zdolávání překážek v tomto prostředí, nejrůznější přesuny a tak dále. 
Také chci ukázat a vyzkoušet si, jak vozík nakládat do auta, jak se skládá, jak se s ním 
zachází, jak o něj pečovat.
Chci, aby mi předložil kalkulaci se vším vybraným příslušenstvím včetně toho, kolik 
zaplatí pojišťovna a kolik budu muset doplatit.
Chci, aby mi pomohl argumentovat u lékaře a na pojišťovně. Lékaři totiž často 
vypíšou diagnózu, ale nevysvětlí, proč některý komponent potřebujeme, a revizní 
lékař nebo revizní technik pak pomůcku nemusí schválit.
Chci, aby mi hotový vozík osobně přivezl domů. Chci, aby vozík na místě co nejlépe
doladil podle mých potřeb, například aby nastavil kolečka, zádovou opěru, těžiště, 
výšku sedu, detaily provedení a podobně. Chci, aby mi vysvětlil, jak vozík udržovat, 
jak s ním zacházet, jak si některé opravy mohu udělat sám.
Chci, abych měl možnost vozík přenastavit, pokud časem zjistím, že by mi něco 
vyhovovalo lépe. 
Chci zajistit pružný a kvalitní servis a kontakt na servisního technika.

Co chce chytrý vozíčkář od servisu
Chci servis do domu. 
Chci být stále mobilní. Když se vozík porouchá tak, že se nedá používat, chci opravu 
ihned a na místě, nebo chci zapůjčit náhradní pomůcku na dobu opravy. 
Chci být informován o servisních dnech. Vím, že v různých rehabilitačních 
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zařízeních a domech pro hendikepované se servisní dny pořádají, že tam mohu 
dojet a technici mi zdarma například dotáhnou šroubky u vozíku, zkontrolují 
pomůcku, zkontrolují nebo dohustí pneumatiky, změní mi případně nastavení vozíku
či opraví to, co nevyžaduje náhradní díly. Podobné možnosti jsou i na veletrzích 
nebo dalších prezentačních akcích. Chci o těchto možnostech vědět a rád jich 
využiji. 
9 nejčastěji kladených otázek na to, jak získat nový vozík 
1. Nemám si raději nechat starý (nevyhovující) vozík, než mít starost se sháněním 
a vyřizováním nového vozíku?
Vozík není jen prostředek pro mobilitu, ale také pomůcka, která ovlivňuje zdravotní 
stav. Přece se nebudete trápit na vozíku, který vás poškozuje, nebudete ho schopni 
utáhnout, vykonávat základní potřeby v bytě apod. Navíc když dojde ke změně zdra-
votního stavu, měli byste žádat o takovou pomůcku, která vám nebude zdravotní stav 
zhoršovat, a to i před dobou nároku na novou pomůcku. Určitě stojí za to dát si tu 
práci s vyřizováním nové pomůcky ve spolupráci s lékařem, abyste nakonec mohli 
mít radost z toho, jak si sednete na nový vozík a s lehkostí se rozjedete.
2. Jaké jsou jednotlivé kroky k získání pomůcky přes pojišťovnu?
Zkonzultujte svůj stav s odborným lékařem, nechte si vypracovat zaměřovací proto-
kol od dodavatele, lékař vám pak pomůcku předepíše na poukazy a žádanky. Je velmi 
důležité, aby lékař podrobně zdůvodnil nutnost každého příslušenství a daného typu 
vozíku pro váš zdravotní stav. Potvrzený poukaz a žádanku doporučeně odešlete na 
svoji zdravotní pojišťovnu ke schválení reviznímu lékaři. Schválené poukazy a žádan-
ky co nejdříve zašlete dodavateli, protože platnost poukazu je 1 měsíc. 
3. Co když mi pojišťovna nebude chtít pomůcku schválit?
Nestresujte se předem a zkuste se odvolat – často k zamítnutí dochází jen pro to, 
že lékař nezdůvodní dostatečně, že pacient pomůcku a každé konkrétní příslušenství 
potřebuje ze zdravotního hlediska.
4. Můžu si dovolit vozík, který má vyšší doplatek, ale já na něj nemám dostatek 
financí?
Především považte, že celých pět let můžete jezdit a sedět na vozíku s výrazně 
lepšími parametry, než má vozík bez doplatku. S financováním doplatku vám můžou 
pomoci firmy, přátelé a v neposlední řadě i nadace. Zvažte také možnost úvěru – 
výše měsíčních splátek na dobu 5 let jistě vyváží komfort a kvalita života, které vám 
doplatek dražšího vozíku nabízí.
5. Není trapné oslovit firmu ohledně pomoci při financování mého vozíku?
Trapné to není. Firma si částku, kterou vám přispěje, může na konci roku odečíst 
z daní. Mnohdy je lidem příjemnější věnovat peníze konkrétnímu člověku 
na konkrétní účel než společnostem s obecně charitativními cíly.
6. Bude chtít nadace přispět na můj vozík?
Nadace se snaží přispět každému, kdo opravdu pomoc potřebuje. Musíte se proto 
při sepisování žádosti rozepsat o svém zdravotním stavu a hlavně napsat, jak by vám 
vozík pomohl a usnadnil život. Nesmíte zapomenout popsat i svou finanční situaci. 
7. Jak a kdy se dozvím, že mi nadace přispěla?
Nadace schvalují žádosti přibližně jednou za měsíc, proto žádejte o příspěvek 
co nejdříve. Pokud vám bude chtít nadace přispět, pošle darovací smlouvu poštou 
nebo e-mailem, případně zavolá.

Karta sociálních systémů

Sociální otázky

Karty sociálních systémů, tzv. sKarty, 
budou podle nejnovějších informací
na úřady práce v České republice 
distribuovány od konce června letošního
roku, od července pak budou vydávány
klientům. Každý příjemce této sKarty
bude písemně vyrozuměn o tom, 
že je jeho karta na úřadu připravena. 

Při převzetí sKarty dostane klient příručku s návodem, jak lze kartu používat, infor-
maci o podmínkách použití sKarty a také sazebník plateb při nakládání s sKartou. 
Zdarma je pro příjemce sKarty její vydání jedenkrát za 4 roky, otevření a vedení 
platebního účtu, bezhotovostní platba kartou u obchodníka, výběr z bankomatu 
České spořitelny ke každé dávce nebo provedení jednoho bezhotovostního převodu.

Prostřednictvím karty je možné čerpat dávky v kterémkoli bankomatu nebo přímo
platit v obchodech, sKarta je chráněna stejně jako kterákoli jiná bankovní karta,
v případě její ztráty ji lze zablokovat. sKarty budou na úřady práce zaváženy 
postupně, a to v průběhu celého druhého pololetí roku. První dávky budou pro-
střednictvím těchto karet vyplaceny až v srpnu, poslední z příjemců naopak 
obdrží svoji sKartu až v prosinci a příspěvek či dávku od státu si poprvé pro-
střednictvím sKarty vyzvedne až v lednu roku 2013. Harmonogram distribuce 
sKaret počítá s tím, že nejprve budou sKarty distribuovány ve velkých městech. 

U speciálních sKaret, které jsou určeny držitelům průkazů TP, ZTP a ZTP/P, bude nutné,
aby příjemci dodali na úřad práce svoji fotografii, která bude na sKartě uvedena. 
Tito příjemci tedy nejprve získají od úřadu práce informaci, že na další pravidelnou 
návštěvu úřadu práce mají přinést svoji portrétní fotografii. Teprve poté, co bude 
jejich karta připravena, obdrží dopis s výzvou k vyzvednuté své sKarty. Výhody, 
které dnes souvisí s držením průkazů TP, ZTP a ZTP/P, zůstávají i nadále zachovány. 

Pokud příjemce dávek nebude chtít s sKartou nakládat a bude například chtít 
i nadále přijímat dávky na svůj vlastní účet, bude to možné. Možnosti, jak toho 
dosáhnout se mu nabízí dvě. Buď příkazem provedeným na ÚP ČR, nebo samo-
statně prostřednictvím bankomatu ČS. Výjimkou jsou tzv. účelové dávky, v přípa-
dech, kdy dosud nebyly dávky vypláceny peněžitě, ale například prostřednictvím 
poukázek, nebude možné vybrat hotovost z bankomatu, či převést ji na svůj účet. 
Možnosti nákupu budou omezeny prostřednictvím kódu obchodníka, v praxi
to znamená, že kartou nebude možné platit například v pohostinství či v herně.
                                                                          

         Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek
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vozidla označená parkovací kartou se různí. Nevjíždějte do pěších zón 
a neparkujte v nich, pokud to místní úprava konkrétně nepovoluje. 
Na většině míst nabízejí parkoviště úlevy vozidlům označeným parkovací kartou.

ŠVÉDSKO - Parkovací karty poskytují držitelům výjimku z místních dopravních 
předpisů, upravujících parkování. Místní dopravní předpisy jsou obvykle stanoveny 
úřadem správního území a vyznačeny dopravními značkami. Na pozemních 
komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vyhrazená pro osoby 
se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. V některých správních 
obvodech je umožněno zdarma parkovat vozidla označená parkovací kartou. 
V oblastech, kde je místními dopravními předpisy parkování zakázáno či povoleno
na dobu kratší tří hodin, je povoleno zaparkovat až na dobu tří hodin. 
V oblastech, kde je místními dopravními předpisy parkování povoleno na dobu
od tří do 24 hodin, je povoleno zaparkovat až na dobu 24 hodin. V pěších 
zónách je povoleno zaparkovat až na dobu tří hodin. Parkování na parkovacích
místech vyhrazených pro tělesně postižené osoby je v souladu s místními dopravními
předpisy povoleno s parkovací kartou. Musí být dodržena maximální parkovací 
doba platná pro dané parkovací místo. Nesmíte parkovat na parkovacích místech 
určených pro zvláštní účel nebo pro vozidla zvláštního účelového typu. Pravidla
uvedená pro parkování na komunikacích platí také na parkovištích. Majitelé 
pozemků mohou zakázat parkování a zastavování vozidel.

VELKÁ BRITÁNIE - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací mís-
ta vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. 
Parkovací karta se používá ve spojení s parkovacím kotoučkem. Stejné úlevy budou 
nicméně poskytnuty také osobám z jiných států, které vozidlo označí parkovací 
kartou bez parkovacího kotoučku. Ve středu Londýna se vozidlům označeným 
parkovací kartou žádné úlevy neposkytují. Na parkovacích místech na komunikacích
se zákazem stání můžete zaparkovat, nejsou-li označena značkou „zákaz 
zastavení“ a pouze tehdy, pokud netvoříte překážku provozu, a to:
až na dobu tří hodin v Anglii a Walesu; bez časového omezení ve Skotsku 
a v Severním Irsku, pokud nejsou uplatněna místní dopravní omezení. 
Smíte parkovat bezplatně a bez časového omezení na místech, kde je parkování 
zpoplatněno, pokud dopravní značení nestanoví jinak. Smíte parkovat 
bez časového omezení na místech s bezplatným, avšak časově omezeným 
parkováním, pokud dopravní značení nestanoví jinak. Nevjíždějte do pěších 
zón a neparkujte v nich, pokud to místní úprava konkrétně nepovoluje. 
Na některých parkovištích je umožněno zdarma parkovat vozidla označená 
parkovací kartou.

                                                                   

        Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

8. Jak vypadá proces, když mi nadace přispějí? Co mám komu poslat?
Pokud vám nadace přislíbí finanční prostředek, zašle darovací smlouvu nebo příslib. 
Darovací smlouvu naskenujete nebo oznámíte číslo darovací smlouvy dodavatelské 
firmě, výši příspěvku a dobu platnosti nadačního příslibu. Faktura bude vystavena 
přímo nadaci a bude vám poslána k podpisu. Fakturu po převzetí zboží pak zašlete
na nadaci. 
9. Přispěje mi úřad práce na vozík?
Ne. Příspěvek na zvláštní pomůcky se poskytuje pouze na pomůcky uvedené 
ve vyhlášce, mezi kterými invalidní vozík uveden není.

                                      Zpracováno s využitím publikace 
„Průvodce chytrého vozíčkáře“

Oblečení pro vozíčkáře
Společnost ADAPTIA móda s.r.o. vznikla v polovině roku 2011 jako výsledek projektu
zabývajícího se myšlenkou nabízet specifické oděvy pro vozíčkáře. Impulsem
k tomuto počinu bylo zjištění, že na území České republiky žije více než 30 tisíc 
osob, které svůj život tráví na invalidním vozíku, a přesto nemají možnost uspokojit 
svoje specifické potřeby týkající se oblečení, jako je to běžné v zahraničí na západ 
od nás. Běžné oblečení většinou neposkytuje vozíčkářům dostatečný komfort 
a pohodlí při nošení – sezení. Rozhodli jsme se tedy vytvořit značku adaptivního 
oblečení ADAPTIA, která by tuto situaci napravila.
Proč ADAPTIA? Slovo adaptivní je pro Vás možná nové, stejně jako bylo na počátku
pro nás. V zahraničí se však spojení „adaptive clothes“ běžně používá pro oděvy 
přizpůsobené na míru specifickým potřebám tělesně či jinak postižených osob. 
Rozhodli jsme se převzít základ tohoto slova do názvu naší společnosti a tím vyjádřit 
podstatu toho, co děláme. Nejtěžším úkolem pro nás byl vývoj vlastního českého 
střihu kalhot, který se stal základem celé kolekce. V této fázi jsme požádali 
o spolupráci Ligu vozíčkářů. 
V ADAPTIA móda s.r.o. věříme, že adaptivní oblečení pro vozíčkáře se dá vyrábět 
a prodávat ve stejné kvalitě, při stejném nákupním pohodlí a v módní atraktivitě, 
jako každé jiné oblečení pro každou jinou cílovou skupinu – a o to svou činností 
usilujeme. To je naše vize – ADAPTIA, móda, která sedí.

                                                                                      Za tým ADAPTIA móda s.r.o. 
                                                                                        Martina Václavíková, MBA 
                                                                                              jednatelka společnosti

Kontaktní údaje: ADAPTIA móda s.r.o., Nádražní 373, 763 62 Tlumačov, 
e-mail: info@adaptia.cz, telefon: 601 501 414, www.adaptia.cz
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smíte parkovat bezplatně a bez časového omezení tam, kde je parkování zpoplatně-
no. Smíte parkovat bez časového omezení na místech s bezplatným, avšak časově 
omezeným parkováním. Můžete vjíždět do pěších zón a parkovat v nich, 
avšak pouze během hodin povolených pro vjezd zásobování. Veřejná parkoviště 
neposkytují žádné úlevy vozidlům označeným parkovací kartou.

RUMUNSKO - Na parkovacích plochách u budov, sloužících veřejným účelům a dále 
na provozovaných parkovištích, jsou nejméně 4 % z celkového počtu parkovacích 
míst, nejméně však 2 místa, upravena, vyhrazena a označena mezinárodním označe-
ním pro bezplatné využívání postiženými osobami.

ŘECKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vyhrazená 
pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. Použití parkovací 
karty umožňuje v naléhavých případech parkování na veřejných komunikacích 
a místech pro dopravní provoz, pěší či zvířata. Neparkujte na komunikacích, 
kde je stání zakázáno. Ve většině oblastí, kde se vyžaduje úhrada, musíte 
za parkování zaplatit. Ve většině oblastí smíte parkovat bez časového omezení
všude tam, kde je parkování bezplatné, avšak časově omezené. Nevjíždějte 
do pěších zón a neparkujte v nich. Na některých parkovištích je umožněno 
zdarma parkovat vozidla označená parkovací kartou. 

SLOVENSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 
vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. 
Vozidlům označeným parkovací kartou je povoleno používání zón s omezeným stáním. 
Řidič vozidla přepravujícího těžce zdravotně postiženou osobu, která musí využívat 
individuální dopravu, nemusí, je-li vozidlo označeno parkovací kartou, dodržovat
zákazy stání, pokud tím není ohrožena plynulost a bezpečnost provozu. Takto 
označené vozidlo nemusí dodržovat dopravní značení „Neplatí pre zasobovanie“,
„Iba zasobovanie“, „Neplatí pre prepravné služby“ a „Prepravné služby“. 
Na některých parkovištích je umožněno zdarma nebo za snížený parkovací 
poplatek parkovat vozidla označená parkovací kartou.

SLOVINSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 
vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. 
Na místech se zákazem stání můžete zaparkovat až na dvě hodiny, avšak pouze 
pokud netvoříte překážku provozu. Na místech, kde se vyžaduje úhrada, musíte 
za parkování  zaplatit a dodržovat časový limit. Tam, kde máte povoleno parkování na 
chodníku, musíte zajistit vedle vozidla průchod pro chodce o minimální šířce 1,6 m. 
Nevjíždějte do pěších zón a neparkujte v nich. Na některých parkovištích 
je umožněno zdarma parkovat vozidla označená parkovací kartou.

ŠPANĚLSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vyhra-
zená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. Neparkujte 
na komunikacích, kde je parkování zakázáno, pokud to místní úprava konkrétně
nepovoluje. Úlevy na parkovacích poplatcích a parkovacích dobách pro 

Pojištění státního příspěvku na zakoupení motorového vozidla
Společnost AutoESA v rámci svého programu Handy car a ve spolupráci 
s pojišťovnou AIM připravila nový program pojištění státního příspěvku ZTP 
TOTAL-R. Jedná se o pojištění poměrné částky, kterou by v případě totální
škody či odcizení vozidla požadoval stát zpět. Limit pojistného plnění 
je stanoven na jednotlivé měsíce předem, limit je určen na každý kalendářní
měsíc a postupně se snižuje. Tento limit odpovídá částce, kterou je držitel 
ZTP, ZTP/P povinen vrátit v případě totální škody. Spoluúčast není aplikována.
Klientům Handy car je nabídnuta možnost jednorázového splacení tohoto 
pojištění v rámci spotřebitelského úvěru.
Příspěvek na zvláštní pomůcku, poskytovaný na zakoupení motorového vozidla,
je poskytován osobě starší tří 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. 
Vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část 
je osoba, které byl tento příspěvek vyplacen, povinna vrátit, jestliže:
- v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne 
vyplacení příspěvku nebo v období před uplynutím 120 kalendářních měsíců 
po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení 
motorového vozidla pozbyla vlastnické právo ke zvláštní pomůcce,
- v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne 
vyplacení příspěvku nebo 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 přípa-
du, kdy osoba se přestala opakovaně dopravovat nebo pozbyla schopnost 
být převážena motorovým vozidlem z důvodu změny zdravotního stavu, 
nebo osoba které byl příspěvek přiznán, zemřela).

Více informací najdetena http://www.handycar.cz/pojisteni.htm.

Bariatrické vozíky – speciální pomůcky pro těžké váhy 
Pro osoby trpící obezitou se vyrábějí speciální, tzv. bariatrické vozíky. 
Jsou konstruovány pro únosnost až 350 kg v mechanické i elektrické ver-
zi. Míru obezity určuje index tělesné hmotnosti. Pro evropskou populaci se 
za optimální považuje BMI 25. V ČR žije zhruba polovina osob s obezitou.

Zajímavosti
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vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. 
Na místech se zákazem stání můžete zaparkovat až na tři hodiny, avšak pouze pokud 
netvoříte překážku provozu. Na komunikacích, kde se vyžaduje úhrada, 
musíte časový limit dodržet. Místní úpravy se mohou různit. Smíte parkovat 
bez časového omezení na místech s bezplatným, avšak časově omezeným 
parkováním (modrá zóna). Nevjíždějte do pěších zón a neparkujte v nich. 
Parkoviště neposkytují žádné úlevy vozidlům označeným parkovací kartou.

POLSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vyhrazená 
pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. Osoby 
s parkovací kartou pro postižené osoby nemusí za podmínky dodržování 
mimořádné opatrnosti dodržovat dopravní značení „Zákaz vjezdu všech vozidel 
(v obou směrech)“ (Zakaz ruchu w obu kierunkach), „Zákaz vjezdu motorových 
vozidel, s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku“ (Zakaz wjazdu pojazdów 
silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych), „Zákaz vjezdu autobusů“
(Zakaz wjazdu autobusów), „Zákaz vjezdu motocyklů“ (Zakaz wjazdu 
motocykli), „Zákaz vjezdu jízdních kol s přídavným motorem“ (Zakaz wjazdu 
motorowerów), „Zákaz stání“ (Zakaz postoju), „Zákaz stání v liché dny“ (Zakaz 
postoju w dni nieparzyste), „Zákaz stání v sudé dny“ (Zakaz postoju w dni parzyste), 
„Zóna omezeného parkování“ (Strefa ograniczonego postoju). Uvedené ustanovení 
se vztahuje také na osobu řídící vozidlo, která přepravuje osobu s omezenou 
schopností pohybu, pracovníky ústavů poskytujících péči, rehabilitaci nebo 
vzdělávání nezletilým zdravotně postiženým osobám a na řidiče vozidel označených
parkovací kartou vydanou v zahraničí. Neparkujte na komunikacích, kde je stání 
zakázáno. Smíte parkovat bezplatně a bez časového omezení na místech, kde je 
parkování zpoplatněno, avšak pouze na místech označených symbolem vozíčkáře.
Na komunikacích se zákazem stání v liché a sudé dny můžete zaparkovat 
na libovolné straně komunikace, pouze pokud netvoříte překážku provozu. 
Nevjíždějte do pěších zón a neparkujte v nich, pokud to místní úprava konkrétně ne-
povoluje. Parkoviště neposkytují žádné úlevy vozidlům označeným parkovací kartou. 
Místní úpravy se však mohou různit.

PORTUGALSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 
vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře nebo 
symbolem těhotné ženy či ženy s dítětem v náručí. Neparkujte na komunikacích, 
kde je parkování zakázáno, pokud to není naprosto nezbytné, i pak ale pouze 
na krátkou dobu a tak, abyste netvořili překážku pro vozidla či chodce. 
Na místech, kde se vyžaduje úhrada, musíte uhradit poplatek a nesmíte překročit
zaplacený časový limit. Nesmíte překročit časový limit na místech, kde platí časové
omezení. Nevjíždějte do pěších zón a neparkujte v nich. Parkoviště obecně nepo-
skytují žádné úlevy vozidlům označeným parkovací kartou pro postižené osoby.

RAKOUSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 
vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. 
Neparkujte na komunikacích, kde je zakázáno stání a zastavení. Ve většině oblastí

Evropská populace stárne a tloustne. A to platí i pro osoby na vozíku. 
Léčbou nadváhy se zabývá medicínský obor s názvem bariatrie (z řeckého 
„baros“, těžký). Růst počtu pacientů s omezenou schopností pohybu 
a orientace, kteří trpí nadváhou, podnítil produkci speciálních bariatrických
 pomůcek. Zatímco běžné vozíky mají maximální nosnost 125 – 135 kg, 
speciálně zesílené konstrukce mohou používat i pacienti s tělesnou hmotností
až 350 kg. Bariatrické vozíky se vyrábějí v pasivní i aktivní verzi a to jak me-
chanické, tak elektrické. Jsou výrazně širší než běžné typy vozíků, proto se 
často nevejdou do výtahů a dveří. U mechanických bariatrických vozíků se 
můžeme setkat se zesíleným dvojitým a dokonce i trojitým křížem. Osoby s 
výrazně vyšší hmotností musí mít k dispozici i další zesílené předměty denní 
potřeby, např. postel, toaletu apod. Míra obezity se měří indexem tělesné 
hmotnosti BMI (Body mass index). Pro evropskou populaci se uvádí ideální 
BMI 25. Pro úplnost dodávám, že tzv. „morbidní obezita“ začíná nad BMI 
40. Index BMI si lehce spočítáte, když svoji hmotnost v kilogramech vydělíte 
výškou v metrech na druhou.

Nový zákon pustí do nemocnic vodicí psy. 
Nevidomí a tělesně postižení si od dubna mohou do nemocnic přivést i své 
asistenční psy. Některá zařízení jsou připravená, jiná si ale nedovedou před-
stavit, kdo se bude o zvířata starat. Většinou prý budou spoléhat na pomoc 
rodiny pacienta, někdy se však bude muset postarat i personál. Vodicím 
a asistenčním psům umožní vstup do nemocnic zákon o zdravotních 
službách, který začne platit od 1. dubna. Nemocnice jsou z toho ale poměrně
rozpačité. „Řešíme to na poradě každý týden, ale poslední slovo ještě 
nepadlo. Zákon musíme dodržet, ale současně nesmíme porušit žádný 
jiný. Mám na mysli například hygienické normy,“ řekla mluvčí pražského 
Motola Pavlína Danková. Je ale přesvědčená, že se o psy nebudou starat 
zaměstnanci nemocnice. „Pacient musí mít někoho, kdo bude psa venčit a krmit. 
Minimálně musí být někdo připravený na telefonu,“ dodala. Naproti tomu 
mělnická nemocnice připouští, že péči by případně mohli obstarat i zaměstnanci. 
Psi zlepší náladu a podají popadané věci
Proč mohou být psi pro pacienty přínosem, vysvětlila ředitelka sdružení 
Helpes Zuzana Daušová, podle které ale půjde spíš o výjimečné případy.
„Pes může pomoci zlepšit psychický stav pacientů. Ti díky nim navíc budou 
soběstačnější, protože když jim něco spadne, podá jim to pes a nebudou 
muset zvonit na sestru.“ Dodala ale, že pacient musí být v takovém stavu, 
že se o psa bude moci postarat. „Lidé hospitalizovaní v nemocnicích jsou 
většinou nesoběstační, pak je pro ně pes zbytečný a ani by si ho většinou 
s sebou nebrali,“ řekla. V legislativě ale jeden podstatný nedostatek vidí. 
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kování zpoplatněno, avšak pouze na místech označených symbolem vozíčkáře.
Smíte  parkovat bez časového omezení na místech s bezplatným, avšak časově ome-
zeným parkováním. Můžete vjíždět do zón se zákazem vjezdu dopravních prostředků. 
Na některých parkovištích je umožněno bezplatně parkovat vozidla označená parko-
vací kartou, avšak pouze na stáních vyhrazených pro postižené. 

LOTYŠSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací 
místa vyhrazená  pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem 
vozíčkáře. Své vozidlo smíte bezplatně parkovat na speciálně označených 
parkovacích místech  pro postižené osoby. Osoby s parkovací kartou pro postižené
osoby nemusí  dodržovat dopravní značení „Zákaz stání“ (Stävët aizliegts) a „Zákaz
zastavení“ (Apstäties aizliegts). Parkoviště neposkytují žádné úlevy vozidlům označe-
ným parkovací kartou.

LUCEMBURSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 
vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem invalidního vozíku.
Parkoviště neposkytují žádné úlevy vozidlům označeným parkovací kartou.

MAĎARSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 
vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. 
Smíte parkovat bezplatně na místech, kde je parkování zpoplatněno. Smíte překročit 
časový limit  na místech s bezplatným, avšak časově omezeným parkováním. Na některých
parkovištích je umožněno zdarma parkovat vozidla označená parkovací kartou.

MALTA - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vyhrazená 
pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. Údaje 
o úlevách při parkování, jež jsou poskytovány postiženým osobám, lze získat 
od maltských úřadů.

NĚMECKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vyhra-
zená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. Na parko-
vacích místech na komunikacích nebo v zónách, kde je jinak parkování zakázáno, 
můžete zaparkovat až na dobu tří hodin. Parkovací dobu můžete překročit 
na parkovacích místech na komunikacích nebo v zónách s časově omezeným
parkováním. Můžete bezplatně stát na parkovacích místech, kde je vyžadována
úhrada prostřednictvím automatů na parkovací lístky nebo parkovacích 
hodin. Můžete stát na parkovacích místech vyhrazených pro rezidenty po dobu až tří 
hodin. Můžete parkovat v zónách s dopravním omezením i mimo určená 
parkovací místa za podmínky, že nebráníte průjezdní dopravě. Parkujte v pěších 
zónách pouze tehdy, pokud to místní úprava výslovně povoluje. I tehdy, je-li to 
povoleno, smíte vjíždět a parkovat pouze ve vyhrazených dobách. Tyto parkovací 
úlevy platí pouze tehdy, pokud neexistuje jiná možnost parkování v blízkém sousedství.  
Maximální časový limit pro parkování nesmí překročit 24 hodin. 

NIZOZEMSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 

„Týká se to záchranářů. Když člověk s asistenčním psem zkolabuje na ulici, 
musejí se záchranáři postarat o něj, ale nemají žádnou povinnost naložit při 
odvozu do nemocnice také psa. Je to ponecháno na dobrotě těch lidí. Pokud 
mohou psi do nemocnice, měli by se dostat také do sanitky.“ 
Psi v nemocnicích
Podle zákona má „pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který 
využívá psa se speciálním výcvikem, právo s ohledem na svůj aktuální zdra-
votní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení.“ 
Psem se speciálním výcvikem se přitom rozumí vodicí nebo asistenční pes. 
Jeho pobytem v nemocnici ale nesmějí být narušena práva ostatních pacientů.

Dostat se na hudební festival bude letos pro hendikepované lidi 
mnohem jednodušší než dříve
Nadace OKD  a Nadační fond pro podporu zaměstnání osob se zdravotním 
postižením (NFOZP) spojili své síly s pořadateli čtyř prestižních festivalů 
a připraví na nich pro vozíčkáře i jinak znevýhodněné návštěvníky servis, 
který jim umožní užívat si hudby plnými doušky. Kromě toho budou 
na akcích podporovat chráněné dílny. To vše na Colours of Ostrava, 
United Island v Praze, plzeňské Živé ulici a hlučínské Štěrkovně.
Každá akce bezbariérové nadační tour bude svým přístupem k hendikepo-
vaným ojedinělá. Pořadatelé Colours se musí při zajištění bezbariérovosti 
vyrovnat s náročným průmyslovým terénem Dolní oblasti Vítkovic, kam se 
letos festival přesouvá, chystají také bezbariérové taxíky na dopravu z nádraží
nebo do hotelu. Atrakcí United Islands se zase stane plošina, která bude 
vozíčkáře spouštět z Karlova mostu na Kampu. Organizátoři Štěrkovny Open 
Music chtějí do areálu přivézt hendikepované z nedalekého Rehabilitačního
ústavu v Hrabyni, kteří se jen tak za kulturou nedostanou. V Plzni doplní 
program vystoupení kapely The Tap Tap, ve které hrají studenti se zdravot-
ním hendikepem. O doprovodné aktivity se postarají chůdaři či obří loutky 
pod křídly sdružení ArtPrometheus. Uprostřed každého festivalu vyroste také 
unikátní bezBAR, tedy přírodní nálevna, v níž budou hosty obsluhovat 
vozíčkáři. Festivalové areály nabídnou také prostor pro prodej výrobků 
chráněných dílen. Na každé akci nabídne své výrobky šest organizací, 
které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. 

Základní informace o festivalech bez bariér United Islands České spořitelny,
 www.unitedislands.cz

 
Termín:  21. – 23. 6. 2012 Praha
Málokterá kulturní akce rozzáří Prahu tak jako festival United Islands. Na čty-
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a překročit časový limit na komunikacích, kde je parkování zpoplatněno. 
Smíte překročit časový limit na komunikacích s bezplatným, avšak časově 
omezeným parkováním. Nevjíždějte do pěších zón a neparkujte v nich.

FRANCIE - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 
vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčká-
ře. Existuje sicevnitrostátní systém parkovacích úlev, mohou ale platit odchylné 
místní úpravy. Zákon jasně stanoví volný vjezd na vyhrazená parkovací místa 
pro osoby s postižením a zakazuje jakýkoli druh zařízení, který by těmto oso-
bám v přístupu bránil. Neparkujte na komunikacích, kde je stání zakázáno. 
Na místech, kde se vyžaduje úhrada, musíte za parkování zaplatit. V Paříži 
a některých dalších městech je umožněno zdarma parkovat vozidlům označeným 
parkovací kartou. V řadě oblastí smíte parkovat bez časového omezení 
na místech, kde je parkování bezplatné, ale časově omezené. Nevjíždějte 
do pěších zón a neparkujte v nich. Parkoviště poskytují úlevy vozidlům 
označeným parkovací kartou.

IRSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 
vyhrazená  pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčká-
ře. Neparkujte na komunikacích, kde je stání zakázáno. Úlevy na parkovacích 
poplatcích  a parkovacích dobách pro vozidla označená parkovací kartou 
se různí. Ověřte  si na místě. Nevjíždějte do pěších zón a neparkujte v nich. 
Některá parkoviště poskytují úlevy z poplatků vozidlům označeným parkovací kartou.

ITÁLIE - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vy-
hrazená  pro osoby se zdravotním postižením označena žlutou čárou a symbolem 
vozíčkáře. Na komunikacích se zákazem stání můžete zaparkovat pouze 
v naléhavých případech, a pokud netvoříte překážku provozu. Ve většině oblastí, 
kde se vyžaduje úhrada, musíte za parkování zaplatit. Smíte parkovat bez časového
omezení všude tam, kde je parkování bezplatné, ale časově omezené. Nevjíždějte
do pěších zón a zón ZTL (s dopravním omezením) a neparkujte v nich, pokud 
to místní úprava konkrétně nepovoluje. Vždy jedno z 50 míst na veřejných 
parkovištích je označeno pro stání vozidel označených parkovací kartou. 
Na těchto místech smějí vozidla označená parkovací kartou parkovat zdarma.

KYPR - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 
vyhrazená  pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. 
Neparkujte na komunikacích, kde je stání zakázáno. Smíte parkovat bezplatně a bez 
časového omezení na komunikacích, kde je parkování zpoplatněno. Na některých ve-
řejných parkovištích je povoleno zdarma parkovat vozidla označená parkovací kartou.

LITVA - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vyhrazená  
pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. 
Na místech se zákazem stání můžete zaparkovat, pouze pokud netvoříte překážku
provozu. Smíte parkovat bezplatně a bez časového omezení na místech, kde je par-

řech vltavských ostrovech vystoupí 100 kapel z 15 zemí, připraveny jsou také 
nehudební scény a klubová vystoupení. Hlavními taháky jsou kromě úžasné 
atmosféry holandská stálice evropské taneční scény Kraak and Smaak, objev 
anglické klubové scény Haight Ashbury, kultovní newyorský kytarista Popa 
Chubby nebo jedna z nejrychlejších cimbálovek na světě Cimbaliband.
 
Colours of Ostrava , www.colours.cz
Termín: 12. – 15. 7. 2012 Ostrava
Dnes již legendární mezinárodní hudební festival world music se letos pře-
sune z prostředí Černé louky a Slezskoostravského hradu do postindustriál-
ního prostoru Dolní oblasti Vítkovice. Tento evropsky památkově chráněný 
areál bývalého dolu, železáren a huti se mění na vzdělávací, kulturní a spo-
lečenské centrum, které nemá v Česku obdoby. Hlavními hvězdami jede-
náctého ročníku budou světoznámá Islanďanka Björk, kanadská zpěvačka 
a skladatelka Alanis Morissette, fenomenální americký zpěvák Bobby McFerrin
francouzská zpěvačka ZAZ a americká zpěvačka, tanečnice a performerka 
Janelle Monáe. Spolu s nimi se představí desítky dalších hostů, od pozoruhodných 
kapel z celého světa až po českou hudební špičku, reprezentovanou například 
Michalem Prokopem, Danem Bártou, Lenkou Dusilovou nebo kapelami Charlie 
Straight, Laura a její tygři, Mňága a Žďorp, Buty nebo Krásné nové stroje. 
 
Štěrkovna Open Music, www.sterkovnamusic.com
Termín: 3. – 4. 8. 2012 Hlučín
Festival Štěrkovna Open Music je ve srovnání s ostatními nejmenší, na Hlu-
čínsku ho však již roky považují za největší hudební událost v regionu. Letos 
potěší diváky například kapely Mandrage, Wohnout, Yo Yo Band, Traband, 
Rybičky 48, Citron nebo znovuobnovená Jasná páka s Davidem Kollerem.
 
Živá ulice, www.zivaulice.eu
Termín: 9. – 12. 8. 2012 Plzeň
Multižánrový festival, jehož cílem je oživit léto obyvatelům i návštěvníkům 
Plzně divadlem, hudbou a happeningy. Nástupce osmnácti ročníků festivalu
Na ulici přináší do západočeské metropole coby největší akce Plzeňské-
ho kraje hudbu, divadlo, vzdělávací projekty i program pro rodiny s dětmi 
či obří pískoviště pro ty nejmenší. Slibně zní nápady pořadatelů na uspořá-
dání festivalu polévky (prvního v Česku) a vytvoření plzeňského Hyde Parku, 
tedy zóny určené na setkávání lidí a výměnu názorů.

Honda HDX3 pro vozíčkáře 
Skútr Honda SH byl přepracován na tříkolku HDX3, která má pomoci vozíč-
kářům s transportem. 
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a neparkujte v nich. Na některých parkovištích je umožněno zdarma parkovat
vozidla označená parkovací kartou, avšak pouze na parkovacích místech, 
vyhrazených pro postižené.

BULHARSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 
vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. Při 
parkování mimo osídlené zóny je nutno zastavit vozidlo mimo vozovku, sloužící
dopravnímu provozu. Parkování na vozovce, sloužící provozu, je zakázáno. 
V osídlených zónách může vlastník nebo správce komunikace vymezit oblas-
ti, komunikace nebo části komunikací jako zóny pro krátkodobé parkování bě-
hem určitých  hodin. Tato doba nemá být kratší než 30 minut a delší než 3 hodiny. 
Parkovací plochy jsou opatřeny svislým či vodorovným dopravním značením 
a informačními tabulemi s pokyny pro řidiče o podmínkách parkování. Příslušný orgán 
místní správy může stanovit parkovací poplatek.

DÁNSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 
vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. Ve 
většině oblastí platí pro vozidla označená parkovací kartou následující časové limity: 
na místech se zákazem stání můžete zaparkovat až na dobu 15 minut, ale nesmíte 
přitom tvořit překážku provozu;  
na místech se stáním, povoleným na 15 – 30 minut, můžete zaparkovat až na 
dobu jedné hodiny; na místech s bezplatným parkováním, avšak časově ome-
zeným na jednu, dvě nebo tři hodiny, můžete parkovat po neomezenou dobu. 
V některých oblastech musíte za parkování zaplatit. Pokud při příjezdu uhradí-
te poplatek za maximální povolenou dobu, může vám být povoleno parkovat 
bez časového omezení. Nevjíždějte do pěších zón a neparkujte v nich, pokud 
to místní úprava konkrétně nepovoluje. Parkoviště neposkytují žádné úlevy 
vozidlům označeným parkovací kartou.

ESTONSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací 
místa vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem 
vozíčkáře. Na místech se zákazem stání vám může být povoleno parkovat 
pouze tehdy, jestliže je celé vozidlo zaparkováno na cestě pro pěší a zároveň 
netvoříte překážku provozu. Smíte parkovat bezplatně a bez časového omezení 
všude tam, kde je parkování zpoplatněno. Smíte parkovat bez časového omezení 
na komunikacích s bezplatným, avšak časově omezeným parkováním.
Řidiči se zdravotním postižením by neměli podléhat žádnému časovému 
limitu pro parkování. Řidič postižené osoby může zastavit, aby postiženou osobu
naložil a vyložil. Nevjíždějte do pěších zón a neparkujte v nich. Na některých 
parkovištích je umožněno zdarma parkovat vozidla označená parkovací kartou. 

FINSKO - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa 
vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. 
V některých oblastech můžete zaparkovat na komunikacích se zákazem stání,
avšak pouze pokud netvoříte překážku provozu. Smíte parkovat bezplatně 

Vozíčkáři to nemají v životě jednoduché. Mimo jiných trablů, jako jsou např. 
schody, patníky a jiné překážky, je problém i se vzdáleností různých obchodů
a služeb. Pomocníkem vozíčkářů při transportu by v budoucnu mohl být nový 
koncept tříkolového skútru, Honda HDX3. Za projektem HDX3 stojí Enri-
co Battistini, šéf oddělení Hyperdivision - Mobility Motorcycles. Kompletně 
přepracovaný skútr Honda SH má totožnou přední část, ale vzadu má přepra-
vovací plošinu mezi dvojicí kol. Zadní otevřená část má částečně vysouvací 
nájezdovou hranu a nad zadními blatníky jsou madla, díky kterým se vozíčkář
pohodlně vytáhne do tříkolky. Honda HDX3 je ve fázi těsně před dokonče-
ním a následnou homologací do běžného provozu. Pohánět ji bude dvojice 
čtyřdobých jednoválcových motorů o objemech 125 a 150 ccm. Vzhledem 
k současným trendům je v plánu i elektromotor.
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Vychází mimořádný pomocník při volbě správné kompenzační pomůcky
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vydala publikaci „Pomůcky
pro osoby se zdravotním postižením“. Tato publikace přibližuje problematiku 
kompenzačních pomůcek, určených osobám se zdravotním postižením, 
jejich získání a úhradu. 
Publikace si klade za cíl seznámit nejen laickou, ale i odbornou veřejnost 
s novou legislativou, ale zároveň i uživatelům pomůcek co nejvíce pomoci 
při nelehkém výběru, získání a úhradě kompenzační pomůcky, jež jim bude 
plně vyhovovat a perfektně sloužit. 
Pokud vás tedy tato problematika zajímá a je pro vás více než aktuální, 
a to ať už z pohledu prostého uživatele některých pomůcek, jenž plánuje 
pořídit si novou místo té, která už dosloužila, nebo z pohledu odborníka, 
který se výběrem, doporučením, či distribucí pomůcek profesionálně zabývá, 
či dokonce živí, věřím, že po této publikaci rádi sáhnete. Že se pro vás všechny
stane nepostradatelným pomocníkem, ve kterém jsou nejen shromážděny 
všechny aktuální zákony, jimiž se „svět pomůcek pro osoby se zdravotním 
postižením“ řídí, ale zároveň obsahuje i základní praktické rady, jaký způsob 
pořízení pomůcky zvolit a jak ji vybrat. 
Publikaci objednávejte na tel. čísle 266 753 421, emailem na adrese 
m.kubickova@nrzp.cz, nebo písemně na adrese NRZP ČR, Partyzánská 7, 
170 00 Praha 7. Cena publikace je 100 Kč.
 
Stránky Telefóniky myslí i na osoby se zdravotním postižením
Na adrese www.myslimena.cz spustila Telefónika Czech Republic nové stránky,
na které soustředila informace o svých aktivitách souvisejících se společen-
skou odpovědností. Jednu sekci představují i přehledně shrnuté informace 
pro osoby se zdravotním postižením. Je v ní i nový formulář, kde se zákazník
jednoduše dozví, na jakou slevu má nárok. Může si vybrat, zda o ni chce 
zažádat poštou nebo si zajít na prodejnu.
V tom případě zvolí město, poté si vybere z nabídky konkrétní prodejnu 
a na závěr na jedné stránce dostane kompletní informaci. Ta shrnuje, kolik 
bude platit po odečtení slevy za zvolený tarif, jaká je adresa a otevírací doba 
vybrané prodejny, jaké doklady má vzít s sebou a rovnou si může stáhnout 
i žádost o poskytnutí slevy. 
Informace pro osoby se zdravotním postižením se nachází v sekci „Myslíme 
na zákazníky“. Podobně přehledným způsobem jsou zde popsány informace 
pro seniory a služba Hovor pro neslyšící.

Zúčastnili jsme se
Mosty 2011: výherce potěšily ceny i skupina Čechomor
Dne 15. března 2012 se zástupci Společnosti C-M-T Ing. Josef Zajíc 
a PaedDr. Jitka Molitorisová s doprovody zúčastnili již devátého ročníku 
předávání cen MOSTY, které oceňují mimořádný čin, projekt nebo osobnost,
jež významným způsobem zlepšují postavení a kvalitu života osob 
se zdravotním postižením. Slavnostní odpoledne v pražském Top Hotelu 
moderoval Aleš Cibulka. Během programu se na pódiu vystřídali všichni 
nominovaní, výherci však byly jen čtyři. Jako nejlepší projekt instituce 
veřejné správy porota ocenila Správu Krkonošského národního parku, 
který mapoval přístupnost nejvyššího českého pohoří pro hendikepované 
turisty. V druhé kategorii ocenila porota nestátní organizaci, která pomohla
znevýhodněným lidem, a vyzdvihla práci firmy Globus, která v projektu 
Cesty k lidem předala desítky automobilů organizacím, které jej nutné 
potřebují. Třetí ocenění si odnesli manželé Alena a Jaromír Krpálkovi 
z Pardubic za dvacet let práce a organizování  národních abilympiád. 
Zvláštní cenu převzal Miroslav Výmola, kostelník Katedrály sv. Václava 
v Olomouci. Tento nápaditý mladík dal dohromady tým nadšených lidí 
a zpřístupnil kostel nevidomým lidem. Díky němu si můžou osahat všechny
architektonické prvky i sakrální předměty. Na slavnostní předání přišla 
i manželka prezidenta ČR Livia Kalusová, která je patronkou projektu. 
Dále se mezi hosty objevili poslanci, senátoři, ale také umělci – Láďa Kerndl s 
dcerou Terezou, kteří na pódiu každý zvlášť zazpívali, a skupina Čechomor. 
Ta diváky, kteří byli zprvu chladní, pořádně rozproudila. Závěrečný raut pak 
udělal tečku za milým programem. 

(rr)

Dovolená
Parkovací karta a její využití v členských státech Evropské unie

Přinášíme faktografický přehled podmínek, platných v jednotlivých členských 
státech Evropské unie, při využívání parkovacích karet pro osoby se zdravotním po-
stižením. Před vycestováním do jiného státu se seznamte s předpisy, platnými v dané 
zemi. 

BELGIE - Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vyhrazená 
pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem vozíčkáře. 
Neparkujte na komunikacích, kde je stání zakázáno. Ve většině oblastí smíte 
parkovat bezplatně a bez časového omezení všude tam, kde je parkování
zpoplatněno. Smíte parkovat bez časového omezení všude tam, kde je 
parkovaní bezplatné, avšak časově omezené. Nevjíždějte do pěších zón 



11 44

Dvoumístný vozík
Spolkový sociální soud v Kasselu rozhodl, že pojišťovny musí zaplatit zdravotně 
postiženému páru speciální kompenzační pomůcku – dvoumístný elektrický vozík.
Obyvatelka z Hamburku zažalovala pojišťovny a soud jí v plné míře vyhověl. 
Žalobkyně má právo obdržet dvoumístný elektrický vozík. Ona sama takový 
vozík ovládat nemůže a její muž jí na mechanickém vozíku převážet nedoká-
že. Aby si mohli oba vyjít společně, obdrží nyní speciální kompenzační pomůc-
ku, která jim to umožní. Dvoumístný elektrický vozík obdrží žena proto, že by 
neměla být pouze odkázána na cizí pečovatelskou péči.
Žalobkyně trpí spastickou obrnou. Navíc je postižena i silným postižením zraku. 
Z důvodu spasticity má velmi oslabené horní končetiny a proto se nedokáže 
pohybovat na běžném mechanickém vozíku. Poskytnutí elektrického vozíku 
nepřichází v úvahu zase proto, že je skoro slepá. Její muž rovněž trpí spastic-
kou paralýzou a nemůže chodit. Oba manželé jsou přitom pojištěni u různých 
zdravotních pojišťoven. Jedna z pojišťoven navrhovala, že požadovanou dopravní 
obsluhu mohou poskytnout pracovníci veřejně prospěšných prací. Soud však 
konstatoval, že cizí pomoc a pomoc nelze srovnávat. S pomocí takového vozíku
žena není vůbec, či jen velmi málo, závislá na využívání cizí pomoci.
V odůvodnění rozsudku stojí, že pro zajištění nezávislého životního stylu žalob-
kyně je dvoumístný elektrický vozík nezbytný.

Společnost ČSAD uvedla do provozu nové speciální autobusy
V Havířově, Karviné a Frýdku - Místku zajišťuje příměstskou dopravu 18 nových 
autobusů společnosti 3ČSAD. Vozy mají speciální vybavení pro hendikepované 
cestující.
Krajem bez bariér veřejnou dopravou. Tak touto cestou jde společnost ČSAD. 
A to doslova. Důkazem jsou nové autobusy, které se mohou naklápět, mají 
manuální plošinu, dále tlačítko, kterým vozíčkář upozorní řidiče, že bude vy-
stupovat. Neslyšící cestující ocení dálkový ovladač, kterým namíří na autobus 
a ten mu řekne, kam jede. Dalším stisknutím upozorní řidiče. Do dvou let bude 
těchto autobusů jezdit přes 40.
Tomáš Vavřík, generální ředitel společnosti 3ČSAD: „V letošním roce jsme sou-
těžili o peníze z regionálních operačních programů, které byly rozdělovány z 
programu Moravskoslezsko. Získali jsme dotaci ve výši 40 procent na pořízení 42 
nízkopodlažních autobusů. Ty vozy budou všechny stejné a v letošním roce jsme 
uvedli do provozu 18 vozů. Šest pro ČSAD Havířov, šest pro ČSAD Karviná a šest 
pro ČSAD Frýdek-Místek.“
Ivo Muras, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství MSK: „Kraj vítá 
tuto iniciativu, protože dojde k výraznému zlepšení vozidel zajišťující dopravní
obslužnost kraje. Budou přístupné pro nemocné, postižené. Myslím si, že je to velký
přínos. Je to věc i ekologie, protože tyto motory jsou už na velmi vysoké úrovni.“

Přečetli jsme za Vás na internetu

Od 01.04. do 30. 06. 2012 oslavili životní jubileum
tito naši členové

 
Kudělková Irena              70 let  
Brežná Marie                    60 let  
Slováček Ladislav              65 let 
Zajíc Josef, Ing.                55 let 
Veselá Jarmila                  55 let 
Thumová Jiřina                55 let  
Šturma Josef                   55 let  
Kuncová Věra                   55 let 
Diviš Miroslav                   50 let  
Hutínová Miluše                50 let 
Poláková Jitka                  50 let 
Jasanský Jan, Ing.            45 let 
Hampl Tomáš                   40 let  
Jackovičová Radka          40 let

Společenská rubrika

Blahopřejeme !
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Cestovní agentura pro vozíčkáře Bezbatour zahajuje svou činnost
Unikátní projekt Pestré společnosti, o.p.s. - cestovní agentura Bezbatour, která 
usnadní cestování nejen vozíčkářům, zahajuje svoji činnost. Tuto firmu vymysleli,
založili a řídí lidé s tělesným postižením. Projekt Bezbatour se stal v dubnu 
vítězem soutěže Best Eco&Social Ideas. Uspěl mezi 54 projekty z celé ČR. 
Porota složená z odborníků z podnikatelské sféry rozhodla, že Bezbatour patří 
k nápadům s největším pozitivním společenským přínosem a že má šanci na dlou-
hodobou udržitelnost.
Lidé s postižením stejně jako kdokoli jiný rádi cestují, ale při výběru dovolené 
se střetávají s nejrůznějšími překážkami. Pouhý piktogram vozíčkáře neznamená, 
že je ubytovací zařízení opravdu bezbariérové. V praxi se pak turista setká s mnoha
bariérami v podobě nevyhovující koupelny, malých dveří či několika schůdků. 
Dovolená pak neplní svou funkci pro odpočinek od běžných starostí, ale stává se 
noční můrou v překonávání překážek.
 
Bezbatour proto přichází s řešením. Sami pracovníci s postižením navštíví vhodná
ubytovací zařízení v ČR, dopodrobna zmapují jejich skutečný stav a následně 
je nabídnou svým zákazníkům. S Bezbatour tak bude moci každý cestovat naprosto
bez obav. Tím však projekt nekončí. Bezbatour naváže spolupráci s renomovanými
cestovními kancelářemi a vytipuje bezbariérové zájezdy do zahraničí.
 
Všichni pracovníci od managementu a administrativy, přes odborníky z oblasti
webdesignu a IT, po prodejce zájezdů jsou lidé s postižením. Projekt je konci-
pován jako tréninkové pracoviště, kde mají lidé s postižením příležitost pracovat 
na atraktivních pracovních pozicích a zvýšit tak svoje šance i pro budoucí 
uplatnění na trhu práce.
 
„Tělesné postižení našich pracovníků se u nás de facto stává jejich předností. 
Využijeme naplno jejich potenciál a schopnosti. Cestovní agentura je koncipována
jako tréninkové pracoviště lidí, kteří mají alespoň středoškolské vzdělání a jen 
kvůli postižení jsou těžko uplatnitelní na volném trhu práce. Během dvou let 
zaměstnáme na manažerských, IT, administrativních a prodejních postech 
minimálně 23 lidí. Projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem a rozpoč-
tem hlavního města Prahy v rámci výzvy Operačního programu Praha – Adapta-
bilita“ dodává Michal Prager, ředitel projektu Bezbatour.

Curychem na vozících
Švýcarsko je země, jejíž jméno bychom na žebříčku nejzajímavějších turistických 
destinací hledali jen marně. Pokud člověk není nadšeným lyžařem či zde nemá 
ulité nějaké to konto, bude mít Švýcarsko na svém návštěvním seznamu spíše 
v nižších polohách. Když jsem ale hledal důvod, proč je nenavštívit, vlastně jsem 
nenašel ani jeden. Je to lokalita neprávem opomíjená a začít se dá například krás-
ným městem Curych.
Hlavní město stejnojmenného kantonu hostí 366 tisíc lidí, nabývá ale přidružením
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nad Grand hotelem Pupp. Dostanete se k ní pěšky po lesních stezkách 
nebo lanovkou. Za krásného počasí je údajně vidět až do vzdálenosti 70 km. 
Z jiné perspektivy se můžete na město podívat z místa, zvaného Jelení skok. 
Socha kamzíka stojícího na skále a hledícího na město patří ke Karlovým Varům 
stejně jako minerální voda, lázeňské oplatky a Becherovka…

Napsali jsme
Ing. Miroslav Kalousek
Ministr financí ČR
Letenská 15
118 10 Praha 1

Praha 15.05.2012
Vážený pane ministře,
 obracím se na Vás jménem zdravotně postižených občanů České republiky, 
sdružených ve Společnosti C-M-T, ve věci návrhu „Zákona o změně daňových 
a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů“.  
Naše zásadní připomínka směřuje k části první – Změna zákona o daních 
z příjmů, k bodu 5:
Vyjadřujeme náš zásadní nesouhlas s tím, aby zákon o daních z příjmů znemožnil
uplatnění slevy na dani u poplatníků, kteří jsou poživateli invalidních důchodů
pro invaliditu třetího stupně. Tito poplatníci, na rozdíl od poživatelů starobních
důchodů, mají v řadě případů v péči další vyživované osoby, které jsou 
na ně odkázány výživou, a v rámci svých možností se sami snaží prostřednictvím
omezené výdělečné činnosti zlepšovat si svoji nepříznivou sociální situaci.
Považujeme za sociálně spravedlivé ponechat u poživatelů invalidních důchodů
pro invaliditu třetího stupně základní daňovou slevu i nadále beze změny.  
V mnoha případech pracují příjemci invalidních důchodů pro invaliditu III. stupně
za minimální mzdu. Pokud nebude naše připomínka vzata v úvahu, potom zcela 
ztrácí smysl, aby tito lidé byli ekonomicky aktivní.
Vážený pane ministře, věřím, že svůj návrh ještě jednou zvážíte a v rámci 
připomínkového řízení ho vezmete zpět.

                Mgr. Michal Šimůnek
                předseda Společnosti C-M-T

okolních oblastí do jedné aglomerace velikosti 1,1 milionu obyvatel. 
Dostupnost je jeho první výhoda. Létá se sem přímo z Prahy, nijak draho, 
a letadlo letí jen něco okolo hodiny. My jsme do města zavítali na konci října, 
tři vozíčkáři bez doprovodu.
Vykládka z letadla probíhá standardním způsobem a na letišti je pro vozíčkáře
perfektní servis i značení. Do města se následně lze dostat několika způsoby. 
Pro majetnější je tu místní taxislužba, pro ostatní jezdí autobusy a městské vlaky.
Hned na začátku třeba říci, že zdejší železniční doprava je – podobně jako 
třeba ve Finsku – na vysoké úrovni a síť pokrytí je více než dostatečná. Nás tedy 
orientační tabule vedly především do pokladen místních drah, jejichž služby jsme 
se těšili vyzkoušet.
Už s jednodenní jízdenkou v ruce a po malém zdržení u informační tabule jsme 
se bez problémů přesunuli výtahem na příslušné nástupiště. Překvapivě to nebylo
nikam nahoru, ale naopak dolů, nádraží je v podzemí pod letištěm. Ne všechny 
vlaky jsou ale bezbariérové. Je třeba vyhledat si příslušný spoj s nízkou nástupní
hranou, jezdí do centra každých asi 30 minut. To nám napověděla krátká informace
z oficiálních stránek švýcarských drah a následné doptání u pokladen.
Curych se rozkládá na severním břehu curyšského jezera a obepíná jej shora jako 
písmeno U. Tento bezprostřední kontakt s vodou je hlavní devízou města a cen-
trum se rozkládá na několika čtverečních kilometrech právě v této oblasti. Cesta
vlakem do centra trvala něco pod 20 minut. Možností, kde vystoupit, je více. 
My jsme zvolili malou stanici po přejezdu hlavního nádraží, nalézající se dva bloky
od Curyšského jezera a v pohodlné docházkové vzdálenosti do centra města.

Oběd s intelektuály
Tentokrát vlak překvapil a zastavil pro změnu na horním nástupišti, dolů se tedy 
muselo výtahem, opět bez sebemenších problémů. Místní teploty nebezpečně 
sahaly k nule, sněhovou pokrývkou jsme se ale brodit nemuseli a během dne nás 
několikrát příjemně ohřálo sluníčko. Větší zimu než v Praze jsme ale díky blízkosti
Alp přece jen pocítili.
První naše kroky, přesněji tempa na našich vozících, vedly na promenádu přímo
u jezera. Díky rannímu letu bylo ještě časné dopoledne, polovina jezera byla 
zakryta oparem mlhy a až na pár lodivodů byla hladina zcela prázdná. Vydali 
jsme se, jak se lidově říká, po svých směrem na Lindenhof, kopec zeleně upro-
střed historického centra Curychu zvaný Schipfe, který sliboval pěkný rozhled 
po městě. Je to k němu od místa, kde se město dotýká severního břehu jezera, 
asi dva a půl kilometru podél břehu řeky Limmat.
Vycházka podél vody vzbuzuje vzpomínky na Prahu, v Curychu je místy i velmi 
podobná architektura, která přispívá k domáckému pocitu, město ale působí útul-
nějším dojmem. Cesta kolem vody nás zavedla na několik malebných náměstí, 
a jak jsme se přibližovali k původnímu historickému centru města, potkávali jsme 
stále tradičnější domy. Pod samotným Lindenhofem se rozkládá čtvrť Schipfe, 
nejstarší část Curychu a původně rybářská oblast. Vidět je zde možné starý rybářský
přístav a zároveň tržiště reprezentované jedním domem sahajícím až k hladině 
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Program:
 
Pátek:
16:00 – 18:00 hod. příjezd, ubytování
18:30 hod. večeře
Po večeři počítáme se společným posezením v penzionu či s procházkou 
do centra Karlových Varů.
 
Sobota:
07:00 – 08:30 hod. snídaně formou bufetu
09:00 – 12:00 hod. seminář Společnosti C-M-T
Témata přednášek budou zveřejněny na webu Společnosti do konce srpna 2012. 
12:00 – 13:00 hod. oběd
14:00 – 18:30 hod. vlastní odpolední program, pro zájemce společná 
prohlídka Muzea Becherovky 
18:30 hod. večeře
 
Neděle:
08.00 - 10.00 hod. snídaně formou bufetu
Vyklizení pokojů do 10.00 hod.
 
Penzion Hubertus je situován v klidném prostředí na břehu řeky Ohře, 3 km 
od centra Karlových Varů. Bližší informace na www.pensionhubertus.cz.

Památky a turistické zajímavosti
Návštěvnické centrum Moser mapuje více než 150 let historie sklárny s více než 
2000 exponáty. Jan Becher muzeum se nachází v historické budově, kde se 143 
let vyráběl likér Becherovka. Ve sklepních expozicích se seznámíte s procesem 
výroby, s historií a budete si moci prohlédnout dobové exponáty. Lázně I najdete 
naproti GH Pupp. Krásné prostory Císařský lázní bohužel léta chátrají. Lázně III 
– novogotická stavba na levém břehu řeky mezi Vojenským lázeňským ústavem 
a Mlýnskou kolonádu. Lázně V (původně Alžbětiny lázně) najdete ve Smetanových 
sadech. Jsou největším lázeňským domem v ČR, který poskytuje více jak 60 druhů
procedur. Lázeňské sanatorium Thermal s kongresovým centrem a bazénem 
v historické části města. Grand hotel Pupp patří k dominantám města, které nelze
nenavštívit. Mlýnská kolonáda měří 132 m. Pod její střechou, kterou nese 124 
korintských sloupů, se nachází orchestřiště a pět minerálních pramenů. Vřídelní
kolonáda obklopuje vřídlo – gejzír horké minerální vody. Z církevních staveb 
stojí za vidění barokní Kostel sv. Máří Magdaleny či Pravoslavný kostel sv. Petra 
a Pavla. Rozhlednu Diana, věž z roku 1914, najdete na Výšině přátelství 

řeky. Za ním se již rozkládají křivolaké uličky, které jsou sice na vozíku sjízdné,
nicméně bez pomoci jsou příliš příkré. Protože právě jimi se dostává nahoru 
na Lindenhof, museli jsme jeho návštěvu kvůli absenci doprovodu vzdát.
Nebylo čeho litovat, malebné uličky a blízkost řeky nám zážitek plně vynahra-
dily. Na zpáteční cestu jsme se přesunuli na druhý břeh a návrat směrem k ústí 
řeky do jezera sliboval potkat slavnou kavárnu Odeon, kterou v 19. a 20. století
navštěvovala řada intelektuálů a umělců, za všechny jmenovitě třeba Albert 
Einstein, ale také Lenin. Cestou potkáte historické budovy policejní stanice 
a radnice a také kostel Grossmünster, který působí majestátně. Proti hlavní ulici 
jako by stál na piedestalu a opět k němu vede kopec, který by byl s doprovodem 
zvládnutelný, leč bez něj se nám do toho nechtělo; hladové žaludky nás navíc 
nevyhnutelně přitahovaly spíše k Odeonu.
Měli jsme však smůlu. Ani tak netvořil překážku malý schůdek dovnitř, jako spíše 
naprostá obsazenost místa. Ve stínu velikánů intelektuálního světa evidentně rádo 
obědvá mnoho obyvatel Curychu a při celkem příznivých kavárenských cenách 
se není čemu divit. Snad tedy příště, Alberte a Vladimíre Iljiči.
Jezerní odpoledne 
Obloukem jsme se vrátili k jezeru. To už nám přálo slunečné počasí, a tak následo-
vala procházka po pobřežní promenádě. Ta je samozřejmě zcela přístupná stejně
jako mola, a také je možné svézt se lodí. Asi po půl kilometru krásné pobřež-
ní procházky se na levém břehu nalézá Arboretum, krásně upravený park, který 
nabídl něco zeleně, a promenáda za ním pokračuje okolo přístavu plachetnic. 
Pokud si procházku za dobrého počasí vychutnáte, zabere vám klidně i dvě ho-
diny; podél vody se dá zastavovat a na četných lavičkách i sedět, případně krmit 
vodní ptactvo. Pokud je jasno, jsou navíc na obzoru zcela jasně vidět vrcholky 
majestátních Alp, které jsou velmi blízko od města. Krásně doplňují už tak fasci-
nující pohled přes jezero.
Město jezero doslova objímá, a tak je z obou břehů vždy krásně vidět nejen jeho 
centrum tam, kde se dotýká vody, ale i obytné čtvrti kolem jezera, táhnoucí se 
na obou březích do vzdálenosti několika, možná i desítek kilometrů. Zástavba 
navíc stoupá směrem do kopce, a nad představou takového celoročního výhledu 
se nám sbíhaly sliny.
 Konec přístavních mol hlídá majestátní socha lva, která zároveň označuje pomyslný
začátek města pro lodní dopravu. Rozhodli jsme se vyzkoušet, zda i promenáda
po druhé straně bude tak krásně přístupná. Po malé zastávce na párek 
v rohlíku (bagetě) a u bezbariérových toalet ve stánku přímo u břehu jezera jsme 
zjistili, že přístupná je. Je navíc stejně malebná jako protější břeh a z četných mol 
je krásně vidět silueta města se všemi jeho kostelními věžemi.
Zastavit se můžete v četných kavárnách i u stánků s místním občerstvením. 
Barevný podzim na místních stromech zároveň pomalu ohlašoval konec naší 
jednodenní návštěvy. Zbylé franky (mimochodem vzhledově velmi vyvedené 
peníze) jsme utratili cestou na nádraží v prodejně cukrovinek, kde jsme vyzkou-
šeli slavné a v ČR ne tolik dostupné francouzské makronky. 20 franků vystači-
lo jen na malou krabičku, po ochutnání ale budete litovat, že jste si nekoupili 
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a že o asociaci, která se bude na národní úrovni věnovat vzácným onemoc-
něním, je zájem. Asociace je nyní na světě a doufám, že budeme mít dost sil 
na to, abychom skutečně začali dosahovat těch cílů, které jsme si vytknuli. 
Fakt, že podpora našemu úsilí přišla i ze strany odborníků na vzácná 
onemocnění, konkrétně od prof. Milana Macka a MUDr. Kateřiny Kubáčkové,
snad ukazuje, že cesta, kterou nastupujeme, je smysluplná. Jako první úkol 
vidím zajistit co nejlepší komunikaci mezi námi, tedy především zprovoznit
web. Na něj umístíme aktualizovanou databázi kontaktů a budeme 
zde zveřejňovat všechny informace, které se nás týkají (zatím třeba stanovy,
přihlášku a společné prohlášení), respektive dokumenty k jednotlivým 
oblastem dotýkajícím se života se vzácným onemocním tak, jak budou 
vznikat pracovní skupiny. Před létem potom svoláme členskou schůzi, 
kam bychom rádi pozvali všechny organizace, které se nám přihlásí, 
a kterou tematicky věnujeme problematice národního plánu v oblasti 
vzácných onemocnění. 

                                                                                Všechny vás srdečně zdravím!

                                                                                                Markéta Lhotáková

Místo pobytu: Penzion Hubertus, 
Mattoniho nábřeží 1193, Karlovy Vary.  

Termín: 28.09. – 30.09.2012,  pobyt začíná v pátek večeří a končí v neděli snídání

Cena: 1.200,- Kč/pobyt u dospělých, na děti lze uplatnit slevu
Pro letošní rok Společnost C-M-T nezískali na seminář žádnou státní dotaci, 
sleva pro členy na ubytování tak nebude bohužel poskytnuta 

Ubytování je zajištěno v jedno-, dvou- a třílůžkových pokojích se sociálním 
zařízením na každém pokoji. Bezplatné parkování je přímo u penzionu.

Závazné přihlášky zasílejte do 31.07.2012 na adresu: Mgr. Michal Šimůnek, 
Ve Stromovce 713, 503 11 Hradec Králové.
 

Pozvánka na seminář Společnosti C-M-T

větší. O sladkosti ale nouze nebude, jste přece ve Švýcarsku. V zemi bank, 
ale především v zemi čokolády.
                                                                                                           Štěpán Beneš
Nový portál dává prostor lidem s handicapem
Přiblížit život a problémy lidí s handicapem běžné populaci a současně dát těmto
lidem možnost se na webu realizovat, ať už psaním článků, blogu nebo zveřej-
něním uměleckých děl. Tak by se dal ve zkratce popsat cíl nového zdravotně – 
sociálního internetového portálu Lidé mezi lidmi, jehož provoz byl zahájen 
na jaře 2012.
„Portál by se měl stát oknem mezi světem zdravých lidí a lidí jakkoliv znevý-
hodněných,“ říká šéfredaktor Josef Gabriel, který má sám dlouholeté novinářské 
zkušenosti ve zdravotně – sociální oblasti a vysvětluje, že hlavním cílem portálu 
je prosazování práv handicapovaných občanů a poukazování na jejich nelehkou 
situaci v současné společnosti. „Navzdory lidským právům a hodnotám, 
ke kterým se hlásí moderní evropská společnost, a navzdory mnoha mezinárod-
ním dokumentům, ke kterým se Česká republika přihlásila, jsou u nás lidé se 
zdravotním postižením stále vytlačováni na okraj společnosti. Portál Lidé mezi 
lidmi se proto zasazuje o obecné uznání a dodržování práv osob se zdravotním 
postižením,“ dodává Gabriel. 

Těmito právy jsou především:
• právo na normální plnohodnotný život pokud možno v domácím prostředí, 
nikoliv v institucích
• právo na kvalitní zdravotní péči a dostatečnou nabídku sociálních služeb
• právo na uplatnění v životě společnosti včetně pracovního uplatnění za přimě-
řenou odměnu.
Lidé, kteří se potýkají s vážnými zdravotními problémy, čelí mnohdy diskriminaci,
zneužívání a podceňování. „Rádi bychom ukázali, že mnohá omezení a obtížný 
celoživotní zápas s důsledky zdravotního postižení, vedou ke vzniku a udržování
hodnot, na které většina lidí snadno zapomíná. Bez těchto hodnot však nemůže
společnost v krizových situacích přežít. Naší snahou je vyzvednout příklady 
jednotlivců i skupin vnášejících do života společnosti zapomínané ctnosti: 
statečnost, skromnost, solidaritu, houževnatost, pokoru, humor, laskavost, vstříc-
nost a řadu dalších,“ upřesňuje Gabriel.
Redakční články jsou v mnoha ohledech o to autentičtější, že redaktory jsou 
téměř stoprocentně lidé, kteří sami mají nějaký typ zdravotního postižení. 
Nejzajímavější příběhy lidí, kteří úspěšně překonali obtíže spojené s nemocí 
a často se ještě sami angažují v pomoci druhým, jsou vyzdviženy v rubrice 
nazvané VIP.
Prostor je na webu v rubrice Představujeme věnován také institucím a organiza-
cím z celé České republiky, které poskytují znevýhodněným občanům pomoc 
v nejrůznějších sférách.
Diskusi nad různými tématy umožňuje rubrika Blog, kam své příspěvky umisťují 
jak sami handicapovaní, tak i zainteresovaní odborníci. Velmi inspirující jsou také 
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zájmy 24 pacientských sdružení s vzácnými onemocněními. Zástupci ČAVO 
se již stali členy Meziresortní pracovní skupiny pro vzácná onemocnění
při Ministerstvu zdravotnictví. Velmi zajímavá byla přednáška 
prof. MUDr. Milana Macka, který uvítal vznik asociace a vyzval ke společné 
aktivní činnosti. MUDr. Kateřina Kubáčková seznámila přítomné s návrhem 
směrnice, urychlující přístup pacientů k novým lékům, kterou 01.03.2012 
přijala Evropské komise. Je smutným faktem, že pouze česká vláda se ze 
všech zemí EU postavila proti přijetí této velice důležité právní normy. 
Její postoj je jednoznačně v rozporu se zájmy nás, pacientů!!! 
MUDr. Marek Turnovec pak představil webový portál ORPHANET, 
který nabízí velkou škálu informací o vzácných chorobách nejen pro 
odborníky, ale i pro laickou veřejnost. Odpoledne pak proběhla Valná 
hromada ČAVO, která zvolila řádné orgány asociace a ustavila i dvě pracovní
skupiny pro řešení důležitých otázek. Společnost C-M-T vznik ČAVO velice 
vítá a přihlásila se i k aktivní činnosti v jeho orgánech.  

                                                               Mgr. Michal Šimůnek

Na cestě k asociaci
Je to už více než rok, co jsme se poprvé sešli s několika dalšími zástupci 
organizací sdružujících pacienty se vzácným onemocněním. Tehdy jsme 
se chtěli především vyjádřit ke složité situaci v oblasti vzácných onemocnění.
Chtěli jsme, aby byl slyšet náš hlas. Začali jsme postupně dávat dohromady 
společné prohlášení, v němž jsme se snažili zohlednit své názory a požadavky
především ve věci národního plánu pro vzácná onemocnění. Stáli jsme tehdy  
na počátku cesty, která tehdy ještě mizela někde v dálce a neměla jasné obrysy.
Vše začalo krystalizovat až na podzim, zejména kolem setkání pacientů 
na ministerstvu zdravotnictví a ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. 
Ukázalo se, že abychom se mohli jednoznačně vyjadřovat k celé 
problematice, potřebujeme si nejdříve sami mezi sebou vyjasnit, co je pro 
nás jako pacienty podstatné. Proto jsme se rozhodli svolat setkání 
u příležitosti Dne vzácných onemocnění: bylo potřeba se vidět 
a poznat, říct si, co nás nejvíc trápí a co nám naše spolupráce může přinést. 
Ze setkání letos v únoru vzešlo jasné společné stanovisko a podařilo se nám 
definovat i společné zájmy a cíle. Bylo velmi zajímavé vidět prezentace
všech zástupců organizací. Nejsme žádná jednolitá, uniformní skupina, 
naopak. Problémy a potřeby pacientů se vzácným onemocněním jsou 
opravdu velmi různorodé, stejně jako jsou různé samy nemoci, s nimiž 
žijeme a každý den bojujeme. Bylo také vidět, že skupiny pacientů jsou často
velmi malé, což je dáno vzácností nemocí. Tím spíše vyvstala potřeba 
sjednotit se a hovořit navenek společným hlasem. Jsem ráda, že se setkání
podařilo. Ukázalo nám, že naše potřeby a názory se v mnohém protínají 

umělecké rubriky, a to výtvarná Art Brut a literární Dílna.
Neopomenutelnou součást webu tvoří informační servis ze zdravotně sociální 
oblasti – je to Servis, který má být rozcestníkem ve světě informací, a také podrub-
rika Zdravotně-sociální politika.
Zdravotně-sociální portál Lidé mezi lidmi provozuje občanské sdružení Dobré 
místo, které je partnerem projektu „Další vzdělávání zdravotně znevýhodněných 
v oblasti redakčních prací a public relations a jejich začlenění na trh práce.“ 

Cyklostezka A2 je pro vozíčkáře téměř ideální 
Pro pražské i mimopražské vozíčkáře je jedním z příhodných výletních míst 
jižní část cyklostezky A2 z Podolí do Zbraslavi. Ta po celé své délce vede po 
asfaltových cestách bez příčných překážek, převážně v rovinatém terénu 
na břehu Vltavy. Zdatnější vozíčkář ji zvládne projet sám, s dopomocí asisten-
ta je pak vhodná i pro méně zdatné jedince. Úplně bez problémů je tato cesta 
zvladatelná i pro majitele elektrických vozíků. Důležité je také zmínit fakt, 
že cesta je v celé délce značena jako stezka pro chodce a cyklisty, čili na ní 
neplatí žádná omezení pro pohyb vozíčkářů.
Další výhodou trasy A2 je množství nástupních bodů, ze kterých lze na výlet 
vyrazit. Případný turista si tak může vybrat nejen podle plánované délky svého 
výletu, ale také podle toho, zda se ke stezce dopraví automobilem nebo hro-
madnou dopravou. Nevýhodou naopak je fakt, že stezka je Pražany velmi hojně 
využívána. V odpoledních hodinách a o víkendech je proto nutné počítat 
s poměrně hustým provozem cyklistů a in-line bruslařů.
První vhodné nástupní místo na cyklostezku najdeme v Podolí u tramvajové 
zastávky Dvorce. Část spojů jedoucích do této zastávky je obsluhována nízko-
podlažními tramvajemi. Vhodně jsou též vyřešeny i sjezdy a nájezdy na chodníky
a tramvajové ostrůvky v místě přechodu pro chodce. Přesto však cestu z tohoto 
nástupního bodu bez doprovodu asistenta lze doporučit pouze zdatnějším jedin-
cům. Budeme-li předpokládat cestu až do Zbraslavi a zase zpět, má před sebou 
výletník porci osmnácti kilometrů. Po první rovinaté pasáži vedoucí po chodníku 
kolem Modřanské ulice následuje poměrně prudký sjezd k Vltavě na vyhrazenou 
cyklotrasu. V případě jeho nezvládnutí hrozí nedobrovolná koupel v řece, proto 
je v tomto místě pomoc asistenta určitě vhodná. V případě návratu k tramvajové 
zastávce Dvorce je také nutno počítat s tím, že kopec bude nutné vyjet.
Cesta dále vede po rovinatém břehu Vltavy pod Barrandovský most, za kterým 
ovšem následuje další prudší výjezd a následný mírnější sjezd. I zde je dopomoc 
asistenta vhodná. Mírným stoupáním se dostáváme k dalšímu nástupnímu bodu 
trasy, tramvajové zastávce Pobřežní cesta. Ta je obsluhována stejnými spoji jako 
zastávka Dvorce a taktéž je řešena jako bezbariérová. Sjezdy k cyklostezce jsou 
však poměrně příkré. Po zhruba 150 metrech ústí vyhrazená cyklostezka do málo 
frekventované ulice Ledařská. Po ní projedeme kolem areálu starých pražských 
ledáren z roku 1910. 
Nedaleko od ledáren nás značení dovede do ulice U Kempinku, kde je také 
poslední z nástupních míst na cyklostezku. Tentokrát se však nejedná o tramvajo-
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Mgr. Šimůnek mezi účastníky setkání ČAVO, 16. června 2012

Česká asociace pro vzácná onemocnění je na světě!
Vážení přátelé a kolegové z pacientských organizací, rádi bychom vám oznámili,
že jsme jako představitelé zakládajících organizací obdrželi od ministerstva
vnitra registraci pro Českou asociaci pro vzácná onemocnění. Nyní tedy 
máme právní subjektivitu a můžeme začít fungovat a naplňovat cíle, 
které jsme si definovali na setkání 24. února 2012 v kavárně Thomayerovy
nemocnice… Asociace je primárně určena celým organizacím – tedy 
právnickým osobám zastupujícím zájmy pacientů se vzácnými onemoc-
něními. Jednotlivci, pro něž dosud neexistuje pacientská organizace, 
se mohou hlásit jako individuální členové. Všechny související dokumenty včetně 
společného prohlášení najdete na stránkách www.vzacna-onemocneni.cz.
Za zakládající předsednictvo České asociace pro vzácná onemocnění Markéta
Lhotáková, místopředsedkyně Národního sdružení PKU a jiných DMP Anna 
Arellanesová, předsedkyně Klubu nemocných cystickou fibrózou Kateřina 
Uhlíková, předsedkyně sdružení META – sdružení pacientů se střádavými 
onemocněními.
Společnost C-M-T se 15.05.2012 stala členskou organizací České asociace
vzácných onemocnění (ČAVO).  Dne 16. června se předseda Společnosti 
Mgr. Šimůnek zúčastnil setkání pacientských organizací a navazující valné
hromady České asociace pro vzácná onemocnění v Praze. V první části
setkání byli přítomní seznámeni s problematikou vzácných onemocnění 
v ČR a s prvními kroky vzniklé asociace. Ta v současné době reprezentuje 

Podporujeme vou zastávku, ale o malé parkoviště. Do Zbraslavi je to odsud přibližně 7 kilometrů.
Na úvod čeká výletníky zhruba půl kilometru absolutně rovné a hladké cesty 
vedoucí skrze lipovou alej. Poté následuje podjetí železničního mostu a po pár 
stech metrech se cesta stáčí prudce vlevo a prochází areálem golfového hřiště. 
Na jeho konci následuje krátké stoupání ke křižovatce s ulicí Vltavanů. Tou se 
dáme doprava kolem golfového hřiště až k branickému jezu. Za jeho areálem nás 
stezka přivádí opět přímo k Vltavě. Míjíme zde také velký stánek s občerstvením, 
který však funguje pouze v letních měsících. Nutno podotknout, že je bezbariérový
a pro vozíčkáře plně přístupný. Po průjezdu kolem stánku následuje třísetmetrový 
úsek s horším povrchem. Za ním přijíždíme k odpočívadlu s několika lavičkami 
a tělocvičnými nástroji a dále pokračujeme, tentokrát už po kvalitním hladkém 
povrchu, kolem areálu bývalé Orionky. Kolem něj se mírným stoupáním dostává-
me ke starému modřanskému nádraží. Cyklostezka je v těchto místech velmi úzká 
a od kolejiště ji odděluje pouze plot. 
Na konci zúženého úseku se kolem dalšího kiosku dostáváme k ulici U Soutoku. 
Ta nás kolem zahrádkářské kolonie zavede až ke kynologickému cvičišti. Poslední
dva kilometry cesty od kynologického cvičiště až ke kiosku na Zbraslavi 
vedou po vyhrazené cyklostezce s kvalitním povrchem. Během tohoto úseku je 
nutné absolvovat jen jedno táhlé stoupání a jeden prudší sjezd. Podjíždí se zde 
také nová dominanta vltavského údolí, dálniční most pražského okruhu, který se 
klene přes soutok Vltavy s Berounkou.
Cílový kiosek kousek před zbraslavským nádražím  má vyřešen bezbariérový 
přístup ze stezky k prostoru stolků. Kousek za kioskem je také malé parkoviště,
které může posloužit jako startovní a cílový bod. Trasa se tedy dá absolvovat 
i v opačném směru, než je zde popsáno.

Litoměřice mají mapu bezbariérových tras města
Od jara minulého roku pracuje několik neziskových organizací z Litoměřic na 
mapě bezbariérovosti města. Po několika mapováních a díky skvělé spolupráci 
všech zúčastněných je nyní na světě nejen elektronická verze, která se bude roz-
šiřovat, ale také tištěná verze mapy, která může sloužit již v nadcházející sezóně
turistům s omezenou hybností, kteří zavítají do Litoměřic. Mapa bezbariérových 
tras je od května v tištěné podobě k dispozici turistům i občanům Litoměřic. 
Najdete v ní jednoduchým způsobem v barvách semaforu vyznačené trasy, kam 
může vozíčkář samostatně, s pomocí nebo je pro něj trasa obtížně přístupná. 
Mapa pomůže imobilním občanům zorientovat se, kam se můžou zajít občerstvit, 
kam za kulturou, či za vyžitím se. 
Většina historických památek města (mimo nově zrekonstruovaného Hradu) je 
lidem s omezenou hybností nepřístupná. Na mapě ale najdou výřez, v němž 
jsou vyznačeny historické památky města, vytyčenou trasu kolem nich je možné
zvládnout s pomocí. Jelikož celé historické centrum města je poseté dlažbou 
z kostek, či kočičími hlavami, s vozíkem se sice dost nadrncáte, ale věřte, že pro-
cházka královským městem za to stojí.
Mapa již od podzimu existuje v elektronické podobě na stránkách města. 
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Milí přátelé!

Chtěla bych se s Vámi podělit o zážitky z víkendového pobytu v Soběšicích, 
který proběhl v termínu 08. - 10.06.2012. Pro některé z nás začalo setkání 
už ve Strakonicích u manželů Sokolových, kde jsme se přivítali a po příjemném
občerstvení jsme pokračovali společně do Soběšic.
Ubytovaní jsme byli v hotelu POD HOŘICÍ, který nás velmi mile překvapil 
svou kvalitou a komfortem, který poskytoval. Jeho součástí byl krytý bazén 
a také jsme měli možnost využít služeb paní masérky nebo relaxovat 
ve vířivce. Oficiálně jsme se přivítali během páteční večeře a v příjemné 
konverzaci jsme pokračovali v jídelně až do pozdních nočních hodin. 
Každý z nás dovezl nějakou dobrotu a řada přišla i na společenské hry, 
u kterých jsme se pořádně nasmáli. V sobotu jsme po snídani společně 
vyrazili směr středověký vodní mlýn Hoslovice. Prohlídka celého areálu 
byla doplněna o výklad „pana otce“, který zavzpomínal i na původní majitele.
Po vydatném obědě jsme se opět vydali poznávat krásy Šumavy. Někteří 
zvolili individuální program a zbytek se společně rozjel směr Národní park 
Šumava a okolí. Po večeři jsme opět všichni poseděli a vyměňovali si své 
zkušenosti a zážitky.
V neděli dopoledne nás čekal poslední společný výlet do Hoštic. Počasí nám 
bohužel moc nepřálo, ale to nám nezabránilo v prohlídce obce, která byla 
dějištěm oblíbené komedie režiséra Zdeňka Trošky. Veškerý svůj volný čas 
na sklonku života tu trávil také Michal Tučný, který je pohřben na místním 
hřbitově. Celou víkendovou akci jsme zakončili společným obědem v Lovecké
Baště ve Strakonicích a pak už jsme se rozjeli do všech koutů naší republiky.
Za sebe a všechny zúčastněné bych chtěla poděkovat manželům 
Sokolovým, kteří toto setkání zorganizovali a byli nám skvělými průvodci 
po krásách místního kraje. 

Přeji vám slunečné léto                                           Ivona Nováková, Prostějov

Víkendový pobyt v SoběšicíchPřipravuje se i podrobný popis tras celého města a fotodokumentace, která bude 
přístupná veřejnosti.
Mapa je zdarma, zájemci si ji můžou vyzvednout v Informačním centru u Radnice,
kde je možné také sdělit připomínky k mapě. Mapa je dostupná také na www.
litomerice.cz/bezbarier
 
U přehrady Lipno budují unikát: stezku korunami stromů

První stezka korunami stromů v Česku bude otevřena na začátku léta na 
vrcholu Kramolína v Lipně nad Vltavou. Nabídne procházku mezi 
korunami stromů, výhled na krajinu šumavské přírody s lipenským 
jezerem a také takzvané didaktické stanice. Stezka korunami stromů 
Lipno měří 675 metrů a je zakončena čtyřicetimetrovou vyhlídkovou věží.
 
Návštěvníkům nabídne i nejdelší suchý tobogán v zemi. Stezka, respektive lávka, 
je v celé délce bezbariérová a přizpůsobena jízdě jak s kočárky, tak pro vozíčkáře. 
Bude jedinečným doplněním střediska Activ Park Lipno. Stezka z dřevěné konstrukce 
je dlouhá 372 metrů a je zasazena do smíšeného lesa. Za maximálního stoupání dvě 
až šest procent se návštěvníci dostanou až do čtyřiadvacetimetrové výšky. Dobro-
družnou, a přesto bezpečnou cestu po lávce zajišťuje konstrukce z masivního klíže-
ného dřeva a 75 dřevěných podpěrných sloupů. Součástí stezky jsou naučné didak-
tické prvky, které návštěvníkům rozšíří znalosti přírody, její ochrany a funkce lesa. 

Výstup na první vyhlídkové patro devítihranné věže ve 37 metrech po 303 metrů
dlouhé lávce je bezbariérový. Po překonání krátkého schodiště se pak turisté
dostanou na nejvyšší bod věže ve 40 metrech. Jejím středem vede tobogán.
Zážitek z jízdy na něm umocní skutečnost, že je umístěn ve výšce 24 metrů
a je dlouhý 52 metrů. Je vybaven semaforem a provoz na něm budou
koordinovat speciálně školení pracovníci. Jezdit se v něm bude na spe-
ciálních podložkách, aby se omezila rychlost, dopad bude do měkkého. 
 
K atrakci se turisté dostanou čtyřsedačkovou lanovkou přes skiareál, pro rodiny 
s dětmi a vozíčkáře bude k dispozici autobus. Vyhledávači adrenalinových 
zážitků budou mít k dispozici tři hrací stanice s lanovými překážkami. 
Základní vstupné bude 150 korun, chystají se různé slevy. Podobná stezka 
je v Bavorském lese. Náklady na projekt činí 60 milionů korun bez DPH, 
společnost na něj nezískala žádnou dotaci.
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Ve dnech 06. - 11. května 2012 uspořádala Společnost C-M-T pro své členy
a jejich rodinné příslušníky jako každoročně rekondiční pobyt. Letos poprvé
jsme vybrali zahraniční destinaci – slovenské lázně Piešťany. Na základě 
několika referencí jsme pro ubytování zvolili hotel MÁJ, který je plně 
bezbariérový a pro postižené nabízí i zajímavé slevy. Přímo v hotelu jsme 
měli možnost každý den navštívit zdejší vyhřívaný bazén a pro zájemce 
byla připravena též široká škála procedur od klasických masáží, speciálních 
masáží (např. baňkování), vodoléčby či elektroléčby. Řada z nás alespoň 
některé z nich vyzkoušela. Počasí nám přálo a za celou dobu nespadla 
ani kapka vody. To nám nabídlo možnost navštívit nejen lázeňské městečko,
ale i pamětihodnosti v okolí. Výlety nebyly organizovány a každý si mohl 
vybrat to, o co měl zájem. Přesto většina zvolila obdobné cíle svých cest. 
Naše skupinka hned v pondělí navštívila Trenčín s jeho majestátným hradem 
a na zpáteční cestě jsme zavítali ještě na zříceniny hradů Beckov a Čachtice.
Můj elektrický vozík dostal při zdolávání strmých kopců k těmto památ-
kám pořádně zabrat, ale nakonec jsem se i s pomocí ostatních všude dostal. 
V úterý jsme shlédli jeden z nejkrásnějších zámků Slovenska – Bojnice, 
a při zpáteční cestě jsme zastavili v Nitře na zdejším zámku, který je sídlem 
nitranského biskupa. Ve středu jsme trošku zvolnili krok a vyrazili na obhlídku
krámků po Piešťanech. Nakoupili jsme několik suvenýrů a samozřejmě jsme 
zavítali i na lázeňský ostrov, kde jsme si prohlédli zdejší honosné lázeňské 
domy. Odpoledne jsme pak vyrazili na Bradlo, kde je impozantní mohyla 
generála Milána Rastislava Štefánika a ve vesničce Košariská jsme shlédli 
i rodný domek tohoto hrdiny. Poslední den jsme navštívili Slovenský národní
hřebčín v Topolčiankách včetně přilehlého zámku, který za první republi-
ky sloužil jako letní sídlo prezidenta Masaryka. Čtvrteční rozlučková večeře 
pak byla pro zájemce připravena ve stylové rybářské restauraci, kde jsme si 
moc pochutnali na rybích specialitách, a sladký dezert na závěr byl jakousi 
tečkou za naší dovolenou. Týden utekl jako voda a v pátek ráno nás čekalo tak 
nepopulární loučení. Myslím, že všichni, kteří jsme se v Piešťanech sešli, 
jsme odjížděli naprosto spokojení. Náš velký dík patří především personálu
hotelu MÁJ, který nám ve všem vyšel vstříc a svou ochotou nás přesvědčil 
o tom, že jsme zde určitě nebyli naposledy.

                                                                                        Mgr. Michal Šimůnek

Rekondiční pobyt členů Společnosti C-M-T – Piešťany PŘIHLÁŠKA NA VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ SPOLEČNOSTI C-M-T,
KARLOVÝ VARY 28.09. – 30.09.2012

Jméno a příjmení: …………………………………………………........…………….. 

Datum narození: …………………………...............................................................

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………….

PSČ: ……………… Telefon: ……………………. E-mail: ….………………………..

Používám:                                   mechanický vozík                       elektrický vozík

Mám zájem o návštěvu Muzea Becherovky:    ano          ne

Jméno a příjmení doprovodu: ……………………………………........…………….. 

………........……….........…….. Datum narození: ………….................................

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………….

PSČ: ……………… Telefon: ……………………. E-mail: ….………………………..

Mám zájem o návštěvu Muzea Becherovky:    ano          ne

Jméno a příjmení doprovodu: ……………………………………........…………….. 

………........……….........…….. Datum narození: ………….................................

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………….

PSČ: ……………… Telefon: ……………………. E-mail: ….………………………..

Mám zájem o návštěvu Muzea Becherovky:    ano          ne



2

před letními prázdninami Vám přinášíme ty nejčerstvější novinky a informace, 
které Vás snad zaujmou. Právě v souvislosti s dovolenými jsme pro Vás připravili 
přehled využití Parkovací karty v zemích Evropské unie. Každý stát má tato 
pravidla upravena s mírnými odchylkami. Pokud tedy vyrážíte na dovolenou 
autem, zjistěte si předem, na co máte nárok. Poslední zkušenost, kterou mám 
z rekondičního pobytu na Slovensku, je více než skvělá. Slováci uznávají nejen 
parkovací karty, ale i průkazy ZTP, takže parkovné i vstupy do různých památek 
jsou většinou zdarma. 
Ještě bych se rád vrátil k jedné poplašné zprávě, kterou před několika týdny vydala
NRZP a která doslova „zahltila“ internet. Pan Krása tehdy napsal, že „v souvislosti
s jednáním poskytovatelů sociálních služeb informoval ministr práce a sociálních
věcí Jaromír Drábek, že vydal pokyn Úřadu práce, aby při každé návštěvě
klienta na úřadu práce byl příjemce příspěvku na péči požádán, aby prokázal 
využívání příspěvku na péči na poskytování služeb. To znamená, že každý 
příjemce příspěvku na péči by si měl vést deník, ve kterém velmi stručně 
napíše úkony, které mu osoba poskytující péči poskytla a jakým způsobem 
byla provedena úhrada za tuto službu. U rodinných příslušníků je nezbytné mít 
alespoň výčet služeb, které jsou prováděny.“ Tato zpráva je přinejmenším 
nepřesná a zavádějící. Pokud Vám poskytuje péči rodinný příslušník, není potřeba 
nic zapisovat, pokud péči poskytuje někdo cizí, máte mezi sebou jistě uzavřenou 
smlouvu, kde jsou úkony a jejich platba specifikovány. Navíc má každý v rozhodnutí
o přiznání příspěvku na péči specifikovány úkony, které nezvládá. Nic se tedy 
pro Vás nemění. V případě jakýchkoliv problémů mě neváhejte kontaktovat…

Na závěr bych Vás rád všechny pozval na podzimní seminář do Karlových Varů. 
I když se program teprve dolaďuje, jistě bude velmi zajímavý, ostatně jako vždy. 
Věřím, že se tam v hojném počtu sejdeme. 

    Hezké léto a hodně sluníčka přeje 
                                                     Michal

Milí přátelé,
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Karlovy 
      Vary



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 ná-
pravě 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 ne-
objasněné. 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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