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Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, 

opět Vám přinášíme aktuality 
o činnosti na našich 
detašovaných pracovištích 
a upozornění na důležité akce 

konané ve druhém čtvrtletí roku 2010. Jako vždy 
v tomto čtvrtletníku naleznete i mnoho aktuálních 
informací ze sociálně právní oblasti.  

Toto číslo je opět zdarma k dispozici všem 
návštěvníkům našich poraden. Imobilním občanům, 
pokud o to požádají, rádi zasíláme aktuální číslo 
poštou. Pokud máte přístup k internetu, aktuální 
číslo naleznete vždy i na našich webových 
stránkách www.czp-msk.cz.  

Věřím, že i tentokrát naleznete ve zpravodaji mnoho 
zajímavých a užitečných informací.  

Přejeme vám příjemné čtení. 

Dagmar Slaninová 
Vedoucí detašovaného pracoviště Opava 
 

Rozvoj individuální dopravy pro osoby 
se zdravotním postižením na Opavsku 

Zastupitelstvo Moravsko-
slezského kraje rozhodlo 
dne 21. dubna 2010 
o poskytnutí dotace 

Centru pro zdravotně postižené MSK o.s. 
na realizaci  projektu Rozvoj individuální dopravy 
pro osoby se zdravotním postižením na Opavsku. 

Bližší informace na str. 5. 

Národní plán vytváření rovných příležitostí 
pro osoby se zdravotním postižením 
na období 2010 – 2014 schválila vláda 
Nový národní plán projednala a usnesením č. 253 
schválila v pondělí 29. března 2010 vláda České 
republiky. Přípravu i podobu národního plánu 
významně ovlivnila Úmluva o právech osob 
se zdravotním postižením, kterou Česká republika 
ratifikovala v září 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text národního plánu je k dispozici ve formátu PDF 
i doc na webových stránkách Vlády ČR: 
http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/dokumenty/narod
ni-plan-vytvareni-rovnych-prilezitosti-pro-osoby-se-
zdravotnim-postizenim-na-obdobi-2010---2014-
70026/.  

Plán je k nahlédnutí i v čekárnách našich poraden. 

Národní abilympiáda v Pardubicích letos 
s 20 soutěžními disciplínami 
Celkem 37 soutěžních disciplin nabídli letos 
zájemcům organizátoři 18. ročníku národní 
abilympiády, která se uskuteční 28. a 29. května 
v ČEZ Aréně v Pardubicích. Ne o všechny byl 
dostatečný zájem, takže 98 přihlášených nakonec 
bude na přehlídce schopností a dovedností osob 
se zdravotním postižením soutěžit 
ve 20 disciplinách. Připraven je rovněž zajímavý 
doprovodný program, který by mohl zaujmout 
i veřejnost. Pro osoby se sluchovým postižením 
bude na abilympiádě opět Česká unie neslyšících 
zajišťovat přepis mluvené řeči, který bude promítán 
na plátno.  

I letos bude vyhlášen Abilympionik roku, 
v předcházejících ročnících toto ocenění získali 
Helena Nejedlá z Krnova a Milan Linhart z Ostravy.  

Tradičně se počítá i s doprovodnou výstavou ABI-
REHA a prezentací činnosti chráněných dílen, 
kterou organizuje pardubická agentura PAR-EXPO. 
Tahákem bude určitě workshop loutkového divadla 
Drak, vedle asistenčních psů Helppes letos uvidíme 
i ukázky canisterapie, požárního sportu, latinsko-
amerických tanců, notnou dávku adrenalinu vyplaví 
U – rampa, po oba dny bude kreslit a povídat Honza 
Lušovský, budeme moci obdivovat obrazy a verše 
paní E. A. Schmidtové.  

Vozíčkáři budou ubytováni v bezbariérovém 
Salesiánském středisku mládeže, ostatní 
abilympionici v Domově mládeže a hostelu TRIM 
v Ohrazenicích. Zajištěno bude také celodenní 
stravování a samozřejmě i doprava.  

Další aktualizované podrobnosti najdete na adrese 
www.abilympics.cz. 
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Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál 
 tel.: 554 718 068 

 

 

Rozšíření služeb 
Detašované pracoviště Bruntál v roce 2010 rozšířilo 
své poskytované služby: 

1. Volný přístup k internetu a k PC 

Bezplatné využívání internetu a PC slouží 
k pracovnímu poradenství a k vyhledávání informací 
ze sociální oblasti. Služba je určena po předchozím 
objednání pro zdravotně postižené osoby, seniory 
a jejich blízké každý čtvrtek, a to od 8:30 do 15:30 
na pracovišti v Bruntále. 

2. Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Pracoviště Bruntál má od dubna 2010 pro zdravotně 
postižené občany a seniory nově k zapůjčení 
elektrické polohovací křeslo, které je vhodné 
zejména po operacích kyčelních a kolenních kloubů. 

3. Doprava zdravotně postižených osob a seniorů 

Vaše cesta na úřady, k lékaři, za nákupy či do lázní 
už nemusí být neřešitelný  problém. Stačí využít 
naši novou službu dopravy zdravotně postižených 
osob a seniorů. 

Více informací o naších nových rozšířených 
službách se dozvíte  na  výše uvedených 
kontaktech.  

Kousek ze statistiky roku 2009 – II. díl  
V roce 2009 poradna Detašovaného pracoviště 
v Bruntále zaznamenala více než 1200 kontaktů 
a intervencí. Nejvíce dotazů se týkalo příspěvku 
podle vyhlášky č. 182/1991 Sb., možnosti výdělečné 
činnosti při plném a částečném invalidním důchodu, 
příspěvku na péči a změn zákona o sociálních 
službách od 1. 8. 2009. Klienti poradenské služby 
využívali nejčastěji formou osobních návštěv  
v poradnách, ale také telefonicky, prostřednictvím 
elektronické pošty a dopisem. 

 
OS ZP REGIONU KRNOV, BRUNTÁL, RÝMAŘOV 

VÁS ZVE NA 
 

 

KdeKdeKdeKde: Turistcentrum Dvorce 
KdyKdyKdyKdy: sobota 19. června 2010 od 9:00 h 

Občerstvení zajištěno! 
Bohatý kulturní program a tombola! 
Předpokládaný konec v 17.00 h. 

 
 

 
OO STP V ČR BRUNTÁL SE SÍDLEM V RÝMAŘOVĚ 

                                 VÁS ZVE NA 
 

 
 

KdeKdeKdeKde: Rýmařov 
KdyKdyKdyKdy: sobota 26. června 2010 od 9:00 h 

Bohatý kulturní program a tombola! 
 
  

MĚSTO KRNOV POŘÁDÁ 
4. ROČNÍK  VELETRHU  POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB A ZDRAVÍ 
     
Kde: Palác Silésia – Mikulášská 12                                                                                                      
Kdy: sobota 12. června 2010 od 10:00 h 
 
Bohatý kulturní program, velký počet                                          
prezentujících. 
 

Občerstvení zajištěno! Jste srdečně zváni ! 

 

MĚSTO RÝMAŘOV POŘÁDÁ 
1. ROČNÍK  VELETRHU  POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB A ZDRAVÍ 
     

Kde: Dům kultury  
Kdy: sobota 22. května 2010 od 10:00 h 
 
Bohatý kulturní program, velký počet 
prezentujících.   

                                                                                                                           
Občerstvení zajištěno!  Jste srdečně zváni ! 

 
Ing. Aleš Šupina 

Vedoucí detašovaného pracoviště 

Detašované pracovišt ě 
BRUNTÁL 
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Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek-Místek 

 tel.: 558 431 889 
 

 

Zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením – projekt ESF 
Na pracovišti v Ostravě a Frýdku-Místku bude 
od 1. 7. 2010 realizován evropský projekt zaměřený 
na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením. Cílem projektu je zvýšit možnost 
uplatnění lidí se zdravotním postižením na trhu 
práce, prostřednictvím jejich dostatečné aktivizace 
a motivace. Zájemci o zaměstnání budou moci 
využít individuální poradenský program, motivační 
a doprovodné aktivity. Pro vhodné zájemce bude 
k dispozici rekvalifikační kurz a odborná praxe. Více 
informací o celém projektu získáte na našem 
pracovišti v Ostravě, u Mgr. Veroniky Vyletělkové. 

 

Prezentace pro zdravotně postižené  
Vzhledem k tomu, že v místních a základních 
organizacích probíhají členské schůze, můžeme 
Vám nabídnout v rámci těchto schůzí prezentaci  
pro Vaši organizaci. Témata prezentací si můžete 
volit sami  a měly by se týkat sociální oblasti.   

NIPI 
Konzultační středisko Národního institutu  
pro  integraci osob se sníženou schopností pohybu 
a orientace České republiky o.s. od začátku roku  
našlo u nás zázemí. Otevřeno mají každé pondělí 
v době od 8,00-12,00 hodin. Konzultanty jsou 
Ing. Jan Šebelík a pan František Doležal. 

Organizace NIPI se transformovala v lednu 2008 
z organizace, která nesla název „Sdružení 
pro životní prostředí zdravotně postižených ČR“.  

Současný název napovídá, že NIPI má za úkol 
integrovat zdravotně postižené do normálního života 
tím, že se snaží organizace a instituce přimět 

k odstraňování fyzických bariér. Upozorňují 
na nedostatky týkající se např. chodníků, přechodů 
přes vozovky, lávky, ale i zastávek MHD, 
ale především zpřístupnění úřadů a institucí, včetně 
obchodů a ostatních služeb handicapovaným. 
Jedná se ale i o bytové domy, nemusí jít vždy 
o novostavby, ale i o různé rekonstrukce domů 
a ostatních staveb tak, aby odpovídaly stávající 
legislativě a tím i potřebám zdravotně postižených. 
Vždyť nikdo nemůže říct „mi se to nemůže stát, 
mě se to netýká!“ Stačí chvilka nepozornosti, snaha 
se „ukázat“ nebo nepozorný řidič a takový člověk 
rázem pozná, co to je nemít nikam přístup. Dnes 
se to týká i starších lidí, pro které je každý vyšší 
schod problém, maminek s kočárky, nevidomé 
a slabozraké, kteří bez orientačních hmatných 
znaků se špatně pohybují. 

K ideálnímu stavu bezbariérovosti je ještě hodně 
daleko, ale myslíme si, že oproti minulým dobám 
se toho hodně změnilo k lepšímu. 

A co připravují naše Svazy: 
Svaz postižených  civilizačními chorobami v ČR, o.s. má 
v plánu, pokud obdrží státní dotace, uspořádat 
rekondiční pobyty v hotelu Pohoda na Horní Bečvě 

� pro onkologicky nemocné občany v termínu 
od 19. - 29. června 2010  

� pro občany s respiračním onemocněním 
v termínu od 30. července -  9. srpna 2010 

� pro občany s vertebrogenním onemocněním 
v termínu od 21. září -  1. října 2010  

Účast na pobytech na doporučení lékaře, za účasti 
cvičitelky, lékaře nebo zdravotní sestry. 
 

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. organizuje pobyty 
na hotelu POHODA na Horní Bečvě, a to  
2 relaxační pobyty a 1 pobyt rekondiční za účasti 
cvičitelky a zdravotní sestry. 

� I. termín od 9. – 15. srpna 2010 
� II. termín od 15. – 21. srpna 2010 
� rekondiční pobyt v termínu od 1. – 7. října 2010 

V ceně pobytů je zahrnuto ubytování, 3x denně 
strava, společná doprava. Zájemci se mohou 
přihlásit ve svých základních a místních 
organizacích. 

V Centru pro zdravotně postižené MSK o.s. 
na Kolaříkově ulici má také zázemí organizace 
Svazu postižených civilizačními chorobami ČR, o.s., 
základní organizace NADĚJE, sdružení onkologických 
pacientů, jejich rodin a přátel. Jednou z významných 
akcí tohoto  sdružení je účast na Květinovém dnu, 
který se bude konat ve středu 12. května 2010. 
Držíme palce, aby den dopadl co nejlépe. 

 
Anna Vítečková 

Vedoucí detašovaného pracoviště 

Detašované pracovišt ě 
FRÝDEK-MÍSTEK 
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Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín 

tel.: 556 709 403 
 

 
 

Přednáška o Canisterapii  
Dne 24.3.2010 se konala v Klubu seniorů na Msgr. 
Šrámka 13 v Novém Jičíně, přednáška na téma 
Canisterapie (tj. terapie, která využívá pozitivního 
působení psa na zdraví člověka).  

Celou přednášku odborně lektorovala paní Andrea 
Macháčková, její součástí byly i praktické ukázky 
s terapeutickými psy (cernteriéry) – tzv. polohování.  

 

 
 

Přednášky se zúčastnilo cca 20 osob, mezi kterými 
byli i zástupci Kafiry, SONS a Slezské diakonie. 
Pořádaná akce se setkala s velkým ohlasem.  

Den sociálních služeb v Příboře 
Dne 3.4.2010 se v Příboře konal den sociálních 
služeb. Celá akce byla součástí velikonočního 
jarmarku a jejím hlavním cílem bylo představit široké 
veřejnosti jednotlivé poskytovatele sociálních 
služeb, které je možné v případě potřeby využít. 

Detašované pracoviště Nový Jičín zde informovalo 
zájemce o svých službách.  

 

 
 

Přehled prezentací ve spolupracujících 
organizacích za první čtvrtletí tohoto roku: 

� STP v ČR, o.s., místní org. Studénka  

� STP v ČR, o.s., místní org. Příbor  

� STP v ČR, o.s., Nový Jičín  

� SPCCH v ČR , o.s., místní org. Fulnek  

� SPCCH v ČR, o.s., místní org. Kujavy  

� SPCCH v ČR, o.s., Nový Jičín  

V rámci některých akcí byly provedeny i přednášky 
na předem dohodnutá témata (např. zákon 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon 
č. 155/1995 Sb.,  o důchodovém pojištění, apod.).  

Děkujeme předsedům jednotlivých organizací 
za jejich laskavé pozvání. Díky Vám můžeme snáze 
naplňovat naše poslání a vytyčené cíle.  

Změna konzultačních hodin v poradně 
pro osoby se zdravotním postižením 
S ohledem na časté podněty z řad uživatelů 
i zájemců o službu došlo od 1.4. tohoto roku 
ke změně konzultačních hodin, a to dle níže 
uvedeného: 

 

PORADNA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Nový Ji čín, Sokolovská 9  

Pro objednané: 

Pond ělí 09:00 - 12:00 13:00 – 16:00   

Úterý  09:00 - 12:00 13:00 – 16:00 

Bez objednání: 

Středa   09:00 - 12:00 13:00 – 17:00  

 
 

Mgr. Richard Pešat 
Vedoucí detašovaného pracoviště 

Detašované pracovišt ě  
NOVÝ JIČÍN 
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Liptovská 21, 747 06 Opava 6 

tel.: 553 734 109 
 

 
 

Pozvání na prezentaci 
Ve středu 12. května 2010 od 15:00 h  proběhne 
v našich prostorách prezentace výrobků a služeb 
pro osoby se zdravotním postižením, kterou 
zajišťujeme ve spolupráci s Car clubem s.r.o. 
   
Na co se můžete těšit a s čím se můžete seznámit? 

 kompenzační pomůcky firmy Otto Bock  
 pojištění pro osoby se zdravotním postižením 

od firmy Generali   
 program řešení mobility osob se zdravotním 

postižením Škoda Auto Handy 
 a jiné 

Rozvoj individuální dopravy pro osoby 
se zdravotním postižením na Opavsku 

Cílem nového projektu, který 
realizujeme s podporou Morav-
skoslezského kraje, je zvýšit 
mobilitu osob na Opavsku, které 
jsou odkázány při dopravě 
na pomoc rodinných příslušníků, 

známých, nebo nemají svá vlastní vozidla.  

Individuální doprava je určena zdravotně 
postiženým občanům, zejména osobám s tělesným 
a kombinovaným postižením. Vozidlo umožňuje 
zároveň převoz dalších dvou osob jako doprovodu 
a kompenzační pomůcky (např. mechanický 
invalidní vozík). Nelze zajistit přepravu 
elektrických invalidních vozíků.  

Cena za službu je stanovena takto: 

 7,- Kč/km  ujetý s klientem  

 60,- Kč/h za osobní asistenci, která se účtuje 
podle skutečně spotřebovaného času. Tedy 
od výjezdu asistenta ke klientovi, včetně pobytu 
s klientem a čekání na klienta, až do dovozu 
na cílové místo a vyložení klienta. V období 

od 1. 7. - 30. 11. 2010 bude cena snížena 
na 30 Kč/h.  

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte 
na níže uvedených kontaktech: 

telefon: 553 734 109 
e-mail: czp.opava@czp-msk.cz 
adresa: Liptovská 21, 747 06 Opava 

Doporučujeme objednat si jízdu s dostatečným 
předstihem, abychom mohli vašemu požadavku 
vyhovět. 

Změna konzultačních hodin v Penzionu  
Od května dochází ke změně konzultačních hodin 
naší poradny v Penzionu pro důchodce Opava 
o.p.s., a to následovně:  

 
PORADNA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Rolnická 24, 747 05 Opava 

Každý 1. čtvrtek v měsíci od 10:00-12:00 h 
 

V průběhu května dojde také k přestěhování naší 
poradny z kanceláře vedle hlavního vchodu 
do Klubu seniorů v prvním patře (vedle výtahu). 

Komunitní plánování uvítá nové členy 
Pracovní skupina péče pro osoby 
se zdravotními problémy uvítá 
do svých řad uživatele sociálních 
služeb, kteří mohou vyjádřit svůj 
názor, zviditelnit své zájmy 

a přímo se vyslovit k tomu, co vnímají jako potřebné 
změnit v oblasti sociálních služeb.  

Činnost jednotlivých pracovních skupin směřuje 
k přípravě nového komunitního plánu.  

V Opavě se uvolnil bezbariérový byt 
Statutární město Opava nabízí pronájem 
bezbariérového bytu 2+1 na adrese Krnovská 28 
v Opavě. Kontakt pro zájemce: Ing. Jiří Lehnert, 
Odbor majetku města, Magistrát města Opavy, 
Krnovská 71C, 746 01 Opava, tel.: 553 756 804, 
e-mail: jiri.lehnert@opava-city.cz 

Když jde o život 
Slezské divadlo Opava pořádá v květnu výstavu 
obrazů Marie Laníkové, předsedkyně opavského 
Onko klubu Isis. Malování bylo paní Laníkové 
únikem z nekonečných dnů samoty 
ve zdravotnických zařízeních. Přijďte se nabít 
životní energií do VIP místnosti Slezského divadla.  

Dagmar Slaninová 
Vedoucí detašovaného pracoviště 

Detašované pracovišt ě  
OPAVA 
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Bieblova 3, 702 00 Ostrava 

tel.: 596 115 318 
 

 
 

Dojmy z praxe 
V Centru pro zdravotně postižené vykonávám svoji 
předběžnou praxi od února tohoto roku. Centrum 
na mne zapůsobilo příjemnou atmosférou, 
a odhodlanou snahou poradit, doporučit a věnovat 
se každodenním problémem lidí, kteří 
se ze zdravotního hlediska dostali do, pro většinu 
z nás neznámé situace. Tato praxe mi pomáhá 
průběžně se víc zamýšlet nad situacemi, které 
zažívají lidi se zdravotním postižením. Tady 
je příklad jednoho z mých postřehů. 

Na obzoru „vozíčkář“ 

Když nastoupí do MHD člověk, jehož nejvýraznější 
viditelnou charakteristikou je to, že je na vozíku, 
většinou se okolí zlehka vyděsí. Mnozí si nového 
cestujícího prohlížejí nenápadně, jiní nápadněji, 
některé přivádí do rozpaků, další se tváří, že se jich 
situace nijak netýká. Zásadní zlom přichází většinou 
ve chvíli, když se člověk se zdravotním postižením 
domáhá něčeho, co je v mysli okolostojících 
a sedících vnímané jako něco nadstandardního. 

Pozoruji situaci, která mě zarazila. „Vozíčkář“ chce 
vystoupit z tramvaje, ale zasekla se plošina, která 
by mu pomohla tento úkon ulehčit. Dotyčný 
se domáhá svého práva u řidiče, který mu přes 
půlku tramvaje ukazuje, že on za to nemůže 
a nemíní to řešit. Když se člověk na vozíčku nedá 
odbít, a přinutí řidiče vyjít z tramvaje a napravit 
chybu, pobuřuje tím paní, která mu obratem vyčítá, 
že všichni vozíčkáři jsou stejní. V  jejím pojetí, podle 
toho, jakým směrem se ubírala její výčitka, jde o lidi 
zakomplexované, podrážděné, agresivní a na obtíž. 
Nakonec dotyčný pan vystupuje z tramvaje 
za doprovodu nenávistných pohledů řidiče, 
pobouřené paní, a pár okolostojících, kteří zjevně 
spěchali a toto zdržení jim přijde jako ztráta času. 

Závěrem tedy jedna poznámka: Zde nejde 
o nadstandard, který cestujícím s takovým 

postižením umožňuje „zdravá“ společnost. Jde 
o konkrétní naplnění jednoho z práv na nezávislý 
a plnohodnotný život lidí se zdravotním postižením. 

Napsala: Lubomíra Mačugová, studentka 

Nová karta HANDY CARD SPHERE 
Projekt Handy Card, produkt společnosti Car Club, 
oceněný nominací na hlavní cenu MOSTY 09, 
obohacuje svůj hlavní produkt - slevové karty 
HANDY CARD o partnerství se společností EFIN. 
Na kartu tak přibude logo slevového systému 
Sphere Card, které umožní všem držitelům karty 
HANDY CARD SPHERE čerpat slevy na více 
než 7500 obchodních místech České republiky 
i Slovenska. 

S kartou HANDY CARD SPHERE tak bude možné 
kromě specializovaných výhod a produktů (slevy 
na auta a jejich servis, pojištění státních příspěvků 
a kompenzačních pomůcek, specializované druhy 
jazykových školení atd.) čerpat navíc slevy 
v kulturních zařízeních, obchodech, e-shopech, 
cestovních kancelářích a podobně. 

Více informací naleznete na www.handycard.cz 
a www.sphere.cz. 

Akce v Ostravě a okolí: 
• ZOO Ostrava pořádá 18.9.2010 Den seniorů, 

na který jsou všichni, nejen senioři srdečně 
zváni. Připraven je bohatý program. ZOO bude 
otevřeno od 9:00 do 18:00. 

• Ostravská organizace vozíčkářů /OOV/ realizuje 
ve dnech 10.–17.7.2010 Ozdravný pobyt 
vozíčkářů a těžce tělesně postižených, 
v bezbariérovém hotelu Nodus, Dětřichov 
u Jeseníku. Uzávěrka přihlášek je 20.5.2010. 
Bližší informace můžete získat na tel. čísle: 
596 612 556, 737 762 948, nebo e-mailu: 
lidasimickova@seznam.cz, 596 131 202, 
606 205 311, a mailu: dvorci@seznam.cz. 

• Regenerační centrum ČČK Ostrava-Fifejdy pořádá 
od pondělí do pátku vždy od 8:00 do 14:00 
Senior klub a každé úterý od 9:00 do 11:00 jógu 
pro seniory. 

• Každý týden v 15:00 promítá Kino senior 
v Minikině na Kostelní ulici premiérové filmy.  

• Občanské sdružení Společnost Senior pořádá 
Kurzy výuky na PC a internetu ve vlastní PC 
učebně, dále každé pondělí Konverzace 
v německém jazyce a klubové povídání, každé 
úterý Kroužek rukodělných prací a společenské 
hry, každou středu Konverzace v anglickém 
jazyce, a čtvrtek Dámský klub a přednášky. Více 
na www.seniortip.cz. 

 

Mgr. Veronika Vyletělková 
sociální pracovnice 

Detašované pracovišt ě 
OSTRAVA 
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Výhody pro zdravotně postižené 
Občanům s těžkým tělesným, 
smyslovým nebo mentálním 
postižením, které omezuje jejich 
pohybovou nebo orientační schopnost, 
jsou podle zákona č. 100/1988 Sb., 

o sociálním zabezpečení, §86 a vyhlášky MPSV č. 
182/1991 Sb., §31 poskytovány tzv. mimořádné 
výhody.  

Stupeň těchto výhod osvědčuje průkaz mimořádných výhod 

O přiznání mimořádných výhod je třeba zažádat 
na sociálním odboru obce s rozšířenou působností. 
Pracovníci úřadu nechají posoudit zdravotní stav 
žadatele posudkovým lékařem a na jeho základě 
rozhodnou o udělení výhod. Konkrétní zdravotní 
indikace, které rozhodují o přiznaném stupni výhod, 
jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky MPSV 
č. 182/1991 Sb. Zákon určuje tři stupně 
mimořádných výhod. 

Mimořádné výhody I., II. nebo III. stupně lze přiznat 
také v případech nemocí a vad neuvedených výše, 
pokud podstatně omezují pohybovou nebo 
orientační schopnost, a to podle rozsahu a tíže 
funkčních důsledků srovnatelných s indikacemi 
uvedenými výše zmíněnou vyhláškou. 

V případě, že Vám nebyly mimořádné výhody 
přiznány nebo byly odejmuty, lze ve lhůtě do 15 dnů 
od doručení rozhodnutí o nepřiznání nebo odejmutí 
výhod podat odvolání.  

Držitelům mimořádných výhod II. a III. stupně může 
být poskytnuta 50% sleva vstupného na kulturní 
a sportovní akce. Záleží na pořadateli akce, zda 
bude průkazky akceptovat. Každopádně vždy stojí 
za to, zkusit se průkazkou prokázat. Některé 
pořadatelské agentury dávají i vstup zdarma, 
je třeba se informovat přímo u ní, protože 
v předprodejích o těchto výhodách většinou nevědí.  

Na tyto průkazky je vázáno i přiznání některých 
dalších výhod, které jsou uvedeny dále. 

I. stupeň - průkaz TP 

Určen pro občany s těžkým postižením. Tento 
stupeň zaručuje nárok na vyhrazené místo k sezení 
ve veřejných dopravních prostředcích a nárok 
na přednost při osobním projednávání věci.  

Zdravotní indikace pro p řiznání této pr ůkazky: 

a) ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné 
omezení funkce horní končetiny (např. 
na podkladě anatomické ztráty, ochrnutí, 
mízního edému), 

b) anatomická ztráta několika prstů na obou nohou 
nebo ztráta nohy v kloubu Lisfrankově nebo 
Chopartově a výše, až po bérec včetně, 

c) podstatné omezení funkce jedné dolní končetiny 
(např. na podkladě funkčně významné parézy, 
artrózy kolenního a kyčelního kloubu nebo 
ztuhnutí kolenního nebo kyčelního kloubu, stav 
po endoprotéze, pakloub bércové nebo 
stehenní kosti), 

d) omezení funkce dvou končetin (např. 
na podkladě lehké hemiparézy nebo 
paraparézy, artrotického postižení nosných 
kloubů obou dolních končetin, těžší formy 
osteoporózy, polyneuropathií, nestability kloubů 
nebo zánětlivého postižení kloubů, 

e) zkrácení jedné dolní končetiny přesahující 5 cm, 

f) onemocnění páteře, stavy po operacích 
a úrazech páteře s přetrvávajícími projevy 
nervového a svalového dráždění, insuficiencí 
svalového korzetu a omezením pohyblivosti 
dvou úseků páteře, 

g) postižení cév jedné dolní končetiny s těžkou 
poruchou krevního oběhu (např. s trofickými 
změnami, mízním edémem, klaudikacemi, 
s těžkým varikosním komplexem), 

h) záchvatová onemocnění různé etiologie spojená 
s opakovanými poruchami vědomí, závrativé 
stavy. 

II. stupeň - průkaz ZTP 

Pro zvlášť těžce postižené 
občany. Držitelé těchto 
průkazů mají výhody I. stupně, 
k tomu nárok na bezplatnou 
dopravu městskou hromadnou 
dopravou (tramvajemi, 
trolejbusy, autobusy, metrem), 

na slevu ve výši 75% obyčejného jízdného ve 2. 
třídě vlaku ve vnitrostátní dopravě a na slevu ve výši 
75% ve spojích vnitrostátní autobusové dopravy. 

Zdravotní indikace pro p řiznání této pr ůkazky: 

a) anatomická ztráta jedné dolní končetiny 
v kolenním kloubu nebo ve stehně, 

b) anatomická ztráta dvou dolních končetin 
v úrovni Lisfrankova nebo Chopartova kloubu 
a výše, 

c) funkční ztráta jedné dolní končetiny (např. 
na podkladě těžkého ochrnutí nebo plegie této 
končetiny, těžké poruchy dvou nosných kloubů 
se ztrátou opěrné funkce končetiny, stav 
po implantaci endoprotézy kyčelního nebo 
kolenního kloubu s výrazně porušenou funkcí 
operované končetiny), 

d) současné funkčně významné anatomické ztráty 
části jedné dolní a jedné horní končetiny nebo 
obou horních končetin v úrovni bérce 
a předloktí, 
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e) podstatné omezení funkce dvou končetin 
se závažnými poruchami pohybových 
schopností při neurologických, zánětlivých, 
degenerativních nebo systémových 
onemocněních pohybového aparátu (např. 
na podkladě středně těžké hemiparézy nebo 
paraparézy, podstatného omezení hybnosti 
kyčelních a kolenních kloubů zpravidla 
o polovinu rozsahu kloubních exkurzí), 

f) onemocnění páteře, stavy po operacích 
a úrazech páteře se středně těžkými parézami, 
výraznými svalovými atrofiemi nebo 
se závažnými deformitami páteře s omezením 
exkurzí hrudníku, ztuhnutím tří úseků páteře, 

g) těžké obliterace cév obou dolních končetin 
s výrazným trofickým postižením a výrazným 
funkčním postižením hybnosti, 

h) chronické vady a nemoci interního charakteru 
značně ztěžující pohybovou schopnost 
(například vady a nemoci srdce s recidivující 
oběhovou nedostatečností trvající i při zavedené 
léčbě, dechová nedostatečnost těžkého stupně, 
selhání ledvin ve stadiu dialýzy provázené 
závažnými tělesnými komplikacemi, onkologická 
onemocnění s nepříznivými průvodními projevy 
na pohybové a orientační schopnosti), 

i) oboustranná praktická hluchota nebo 
oboustranná úplná hluchota, kterou se rozumí 
celková ztráta slyšení podle Fowlera 85 % 
a více, více než 70 dB, 

j) kombinované postižení sluchu a zraku 
(hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné 
středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí 
ztráta slyšení podle Fowlera 40 až 65 %, 
a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se 
rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou 
korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší 
než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, 
nebo oboustranné koncentrické omezení 
zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když 
centrální ostrost není poškozena, 

k) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se 
rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum 
je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60. 

III. stupeň - průkaz ZTP/P 

Obdrží ho zvlášť těžce 
postižení občané s potřebou 
průvodce. Mimořádné výhody 
tohoto stupně zahrnují výhody I. 
a II. stupně - tedy nárok 
na bezplatnou dopravu 

městskou hromadnou dopravou  (tramvajemi, 
trolejbusy, autobusy, metrem), na slevu ve výši 
75% obyčejného jízdného ve 2. třídě vlaku  
ve vnitrostátní dopravě a na slevu ve výši 75% 
ve spojích vnitrostátní autobusové dopravy . 
Dále je to nárok na bezplatnou přepravu průvodce 

veřejnými hromadnými prostředky v místní i dálkové 
vnitrostátní dopravě.  

Zdravotní indikace pro p řiznání této pr ůkazky: 

a) anatomická ztráta dolní končetiny vysoko 
ve stehně s anatomicky nepříznivým pahýlem 
nebo v kyčli, 

b) anatomická ztráta obou končetin v bércích 
a výše nebo ztráta podstatných částí horní 
a dolní končetiny v úrovni pažní a stehenní kosti 
nebo obou horních končetin v úrovni paže, 

c) funkční ztráta jedné dolní a jedné horní 
končetiny (například hemiplegie nebo těžká 
hemiparéza) nebo obou dolních končetin 
(například paraplegie nebo těžká paraparéza, 
těžká destrukce kolenních a kyčelních kloubů), 

d) těžká porucha pohyblivosti na základě 
závažného postižení několika funkčních celků 
pohybového ústrojí; funkčním celkem se přitom 
rozumí trup, páteř, pánev, končetina, 

e) disproporční poruchy růstu provázené 
závažnými deformitami končetin a hrudníku, 
pokud tělesná výška po ukončení růstu 
nepřesahuje 120 cm, 

f) dlouhodobé multiorgánové selhávání dvou 
a více orgánů, pokud podstatně omezuje 
pohybové nebo orientační schopnosti, 

g) neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou 
se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou 
korekcí 1/60, 1/50 až světlocit nebo omezení 
zorného pole do 5 st. kolem centrální fixace, 
i když centrální ostrost není postižena, nebo 
úplná nevidomost obou očí, kterou se rozumí 
ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty 
světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou 
světelnou projekcí, 

h) oboustranná praktická hluchota nebo 
oboustranná úplná hluchota u dětí do ukončení 
povinné školní docházky, 

i) střední, těžká a hluboká mentální retardace 
nebo demence, je-li IQ nižší než 50, psychické 
postižení s dlouhodobými těžkými poruchami 
orientace a komunikace, 

j) kombinované těžké postižení sluchu a zraku 
(hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné 
těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se 
rozumí ztráta slyšení podle Fowlera horší 
než 65 %, a oboustranné těžké ztráty zraku. 

Označení aut a výhody s ním spojené 

Držitelům průkazů II. a III. 
stupně vydávají sociální odbory 
označení aut (tzv. označení 01), 
které je oprav ňuje stát s 
autem  na místech, 
kde je parkování zakázáno, 

pokud tím nedojde k ohrožení bezpečnosti 
a plynulosti provozu (zákon č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích, § 67).  
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Vyhláška č. 30/2001 Sb., § 15, odst. 2 a 3 potom 
upřesňuje, že takto označená auta mohou vjížd ět 
na místa se zákazovou značkou s dodatkovými 
tabulkami "Mimo zásobování" nebo "Mimo dopravní 
obsluhu". V jednotlivých případech a je-li 
to naléhavě nutné, lze tolerovat i vjezd za značku 
s dodatkovou tabulkou "Jen zásobování" nebo "Jen 
obsluha".  

Dále podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, držitelé tohoto označení jsou 
osvobozeni od poplatku za použití dálnice 
a rychlostní silnice podle § 20a, odst. 1. Občané, 
jimž bylo vydáno označení 01, tedy neplatí dálni ční 
známku .  

Tato výhoda platí pouze, je-li v autě přepravována 
osoba, na základě jejíhož průkazu mimořádných 
výhod bylo označení 01 vydáno a je-li vlastníkem 
motorového vozidla postižená osoba sama nebo 
osoba jí blízká. Pokud osobu s postižením vezete 
např. do lázní, do zdravotnického zařízení a zpět se 
vracíte sami, nemusíte mít dálniční známku, je však 
dobré nechat si v příslušném zařízení vystavit 
potvrzení. 

Majitel auta s označením 01 si 
může požádat o vyhrazené 
parkovací místo v míst ě 
bydlišt ě podle zákona 
č. 361/2000 Sb. § 67, odst. 8. 

O to je třeba zažádat na obci s rozšířenou 
působností - odbor dopravy. K vyhrazenému místu 
se vztahuje více poplatků – za povolení ke zřízení, 
za užívání místa a za vyznačení (namalování 
místa). Žadatel je podle zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, osvobozen od poplatku 
za povolení ke zřízení takového místa.  

Poplatek za užívání veřejného prostranství 
spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího 
místa neplatí osoby invalidní (v praxi se jedná 
o držitele průkazu ZTP a ZTP/P) podle zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Poplatek 
za vyznačení místa je žadatel povinen uhradit, 
vlastní značení provádí odbor dopravy nebo si ho 
můžete dojednat u soukromé firmy. Každý rok je 
třeba žádat o obnovení tohoto místa. 

Výhody pro držitele ZTP v zemích EU 
Držitelé průkazu zdravotně nebo tělesně postižené 
osoby mají v České republice různé výhody, třeba 
jízda na dálnici bez dálniční známky, parkování 
na místě pro invalidy apod. Bohužel, když překročíte 
hranice, třeba i do zemí EU, tyto výhody mizí.  

Státy EU totiž nemají výhody pro invalidy stejné, 
v každém státě se liší, a právě to je překážka 
pro jejich uznávání. Podobné je to i v případě 
parkování na místě vyhrazeném pro invalidy - 
známá modrá tabulka s invalidním vozíkem by 
v zahraničí pro čerpání této výhody nemusela stačit. 
Důvody vysvětluje dopravní právník Jan Kněžínek. 

"Česká republika totiž stále ještě nevydává 
doporučenou evropskou parkovací kartu, a proto se 
může stát - a zpravidla se stane - že naše označení 
O1 (modrý vozík) nebude v zahraničí uznáno. Navíc 
platí, že v zahraničí je úprava zpravidla přísnější 
a možnost užívat výhod v podobě parkovacích míst 
pro invalidy mají pouze osoby tělesně postižené, 
vozíčkáři nebo lidé pohybující se pouze pomocí 
nějakých pomůcek." 

Raději tedy na modrý vozík nespoléhejte a parkujte 
na regulérních parkovacích stáních. A připravte si 
i drobné na dálniční poplatky, ani tady vám průkaz 
ZTP nebude nic platný. Snad se jednou dočkáme 
doby, kdy pravidla pro invalidy a tělesně postižené 
budou v EU stejné. 

Zdroj:http://zdravotnepostizeni.webnode.cz/news/vy
hody-pro-drzitele-ztp-v-zemich-eu/ 

Dávky sociální péče pro osoby 
se zdravotním postižením 

Podmínky, za kterých se poskytují 
dávky sociální péče pro osoby 
se zdravotním postižením, jsou 
upraveny ve vyhlášce Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 

Sb., kterou se provádí zákon o sociálním 
zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR 
v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Komu jsou dávky poskytovány? 

• osobám s trvalým pobytem na území ČR, 
• osobám, na které se vztahuje přímo použitelný 

předpis Evropských společenství (tj. migrujícím 
pracovníkům členských států EU a jejich 
rodinným příslušníkům), 

• občanům členského státu EU a jejich rodinným 
příslušníkům, kteří jsou hlášeni na území ČR 
déle než tři měsíce. 

Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek  

Občanu těžce zdravotně postiženému může být 
poskytnut peněžitý příspěvek na opatření pomůcky, 
kterou potřebuje k odstranění, zmírnění nebo 
překonání následků svého postižení, a kterou 
nezapůjčuje nebo plně nehradí příslušná zdravotní 
pojišťovna. 

Příspěvek na úpravu bytu  

Občanům s těžkými vadami 
nosného nebo pohybového ústrojí 
omezujícími ve značném rozsahu 
jejich pohyblivost, občanům úplně 
nebo prakticky nevidomým nebo 
rodičům nezaopatřeného dítěte 

(pokud je dítě starší 3 let a má těžkou vadu nosného 
nebo pohybového ústrojí nebo je úplně nebo 
prakticky nevidomé) je možné poskytnout příspěvek 
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na úpravu bytu. Příspěvkem se rozumí např.: 
úprava přístupu do domu, úprava povrchu podlahy, 
rozšíření a úprava dveří).  

Příspěvek na individuální dopravu  

Opět občanu s těžkou vadou nosného nebo 
pohybového ústrojí nebo občanu úplně či  prakticky 
nevidomému nebo rodiči nezaopatřeného dítěte, 
které je léčeno na klinice fakultní nemocnice 
poskytuje obecní úřad obce s rozšířenou působností 
za splnění dalších podmínek tento příspěvek. 
K podmínkám patří např.: že se žadatel pravidelně 
individuálně dopravuje, dále není vlastníkem nebo 
provozovatelem motorového vozidla. 

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla 
a příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla  
Příspěvek je možné poskytnout občanu s těžkou 
vadou nosného nebo pohybového ústrojí, který 
motorové vozidlo bude používat pro svou dopravu 
nebo rodiči nezaopatřeného dítěte, jde-li o dítě 
starší tří let s těžkou vadou nosného nebo 
pohybového ústrojí nebo je úplně nebo prakticky 
nevidomé nebo mentálně postižené.  

Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla 
činí nejvýše 100 tisíc Kč, výše příspěvku 
na celkovou opravu motorového vozidla činí nejvýše 
60 tisíc Kč.  

Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla  

I tuto peněžitou dávku je možné 
poskytnout občanu s těžkou 
vadou nosného nebo pohybového 
ústrojí. Podmínkou pro poskytnutí 
tohoto příspěvku je, že žadatel 

sám řídí motorové vozidlo a pro své trvalé zdravotní 
postižení zvláštní úpravu motorového vozidla 
nezbytně potřebuje. 

Příspěvek na provoz motorového vozidla  

Příspěvek na provoz motorového 
vozidla se poskytuje 
na kalendářní rok, a to vlastníku 
nebo provozovateli motorového 
vozidla: 

� jehož zdravotní stav odůvodňuje přiznání 
mimořádných výhod II. nebo III. stupně 
(s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou 
hluchotou), a který bude používat toto motorové 
vozidlo pro svou pravidelnou dopravu, 

� který motorové vozidlo bude používat 
pro pravidelnou dopravu manžela (manželky), 
dítěte nebo jiné osoby blízké, jejichž zdravotní 
postižení odůvodňuje přiznání mimořádných 
výhod II. stupně (s výjimkou postižených úplnou 
nebo praktickou hluchotou), nebo III. stupně  

� který je rodičem nezaopatřeného dítěte, které 
je léčeno na klinice fakultní nemocnice 
pro onemocnění zhoubným nádorem 
nebo hemoblastosou, a to v době nezbytného 
léčení akutní fáze onemocnění v tomto 
zdravotnickém zařízení. 

V roce 2010 bude příspěvek na provoz motorového 
vozidla vyplácen ve výši: 

� 7 920 Kč pro občany, jejichž zdravotní postižení 
odůvodňuje přiznání mimořádných výhod 
III. stupně (3 360 Kč u jednostopých vozidel) 

� 3 000 Kč pro občany, jejichž zdravotní postižení 
odůvodňuje přiznání mimořádných výhod 
II. stupně (1 150 Kč u jednostopých vozidel) 

� 9 900 Kč pro rodiče dětí s uvedeným 
onkologickým onemocněním (4 200 Kč 
ujednostopých vozidel). 

O vyšší dávku budou moci požádat po najetých 
7 000 km. 

Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům  

Úplně nebo prakticky nevidomému 
vlastníku vodícího psa se může 
poskytnout dávka, která je určena 
na krmivo pro tohoto psa. 

Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu 
a garáže 

Na 400 Kč měsíčně mají nárok 
občané s těžkými vadami nosného 
nebo pohybového ústrojí nebo 
občané úplně nebo prakticky 
nevidomí, pokud užívají 

bezbariérový byt a na dalších 200 Kč měsíčně, 
pokud vlastní i garáž. 

Jak získat příspěvek na počítač? 
O příspěvek na pořízení počítače 
můžete požádat v rámci příspěvku 
na opatření zvláštních pomůcek 
podle vyhlášky č. 182/1991 Sb., 
§ 33.  

Osobní počítač lze uznat za srovnatelný s psacím 
strojem se speciální klávesnicí v případě, že počítač 
bude používán k přípravě budoucího povolání nebo 
k pracovní činnosti. V případě potřeby lze přispět 
i na pořízení speciálních úprav ovládacích prvků 
počítače. Žádá se na sociálním odboru obce 
s rozšířenou působností.  

Pokud neuspějete s touto žádostí nebo vám budou 
stále chybět finance, obraťte se na Nadaci Charty 
77, která má speciální projekt Počítače proti 
bariérám. Kontakt je: Melantrichova 5, Praha 1, 110 
00, tel.: 224 230 216, e-mail: nadace77@bariery.cz, 
www.bariery.cz  
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Rozhlasové a televizní poplatky 
Od rozhlasového a televizního poplatku jsou 
podle § 4 zákona č. 348/2005 Sb. jsou osvobozeny 
osoby s úplnou nebo praktickou slepotou  obou 
očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo 
praktickou hluchotou , pokud jsou osam ěle žijící ; 
osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, 
kdy žijí společně v jedné domácnosti.  

Dále je od poplatku osvobozena fyzická osoba, 

a) jde-li o jednotlivce, jehož čistý příjem 
za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší 
než 2,15násobek životního minima, 

b) žije-li v téže domácnosti s dalšími osobami 
a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů 
těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí 
je nižší než 2,15násobek životního minima osob 
žijících v této domácnosti. 

Sleva na telefon 
Od 1. ledna 2007 mají zdravotně 
postižení občané nárok na slevu 200 
Kč za provoz telefonu.  

Jde o tyto občany: 

� držitel průkazů ZTP/P, 

� držitel průkazů ZTP z důvodu praktické 
nebo úplné hluchoty, 

� osoba závislé na pomoci jiné fyzické osoby 
ve stupni II, stupni III nebo stupni IV nebo, jde-li 
o nezletilou osobu, účastník, který o ni osobně 
pečuje 

� účastník, který vychovává nebo osobně pečuje 
o nezletilou osobu, která mu byla svěřena 
do péče nahrazující péči rodičů na základě 
rozhodnutí příslušného orgánu, a která 
je držitelem průkazu podle písmene a) nebo b) 

Operátoři nabízejí svým zákazníkům, spadajícím 
do těchto skupin, speciální tarify. 

Příspěvek je možné využít na pevnou i mobilní linku. 
Pokud je žadatel o zvýhodněný tarif nezletilý, má 
na zřízení zvýhodněného tarifu nárok osoba, která 
je jeho zákonným zástupcem. 

Zkontaktujte v první řadě svého operátora, jeho 
pracovníci vám řeknou, zda od vás potřebují vyplnit 
žádost o slevu, zda potřebují doklad od sociálního 
odboru či kopii průkazu mimořádných výhod 
a seznámí vás se svojí nabídkou. 

Sociální odbor příspěvek nevyplácí, dostanete jej 
od operátora prostřednictvím slevy, sociální odbor 
hraje pouze tu roli, že vám případně vydá potřebné 
potvrzení. 

Podrobnosti na:  

� http://www.cz.o2.com/osobni/volani-a-
tarify/48053-sluzby_pro_postizene_Doklady.html 

� http://www.vodafone.cz/osobni/tarify_ceny/zvyho
dneny_tarif/seznam_dokumentu.htm 

� http://t-
mobile.cz/FileStorage/OP_Zdravotne_postizeni20
10.pdf 

Osvobození od daně z nemovitosti 
Držitelé průkazů mimořádných 
výhod mohou využít osvobození 
od daně ze staveb podle zákona 
č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitosti, § 9 Od daně 

ze staveb jsou osvobozeny: 

� obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, které 
pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou 
společně posuzovanou s osobou, která 
příspěvek na živobytí pobírá a jsou držiteli 
průkazů ZTP a ZTP/P, a to v rozsahu, v jakém 
slouží k jejich trvalému bydlení, 

� stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví 
fyzických osob, které pobírají příspěvek 
na živobytí nebo jsou osobou společně 
posuzovanou s osobou, která příspěvek 
na živobytí pobírá a jsou držiteli průkazu ZTP, 
a stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví 
držitelů průkazu ZTP/P. 

S tím souvisí osvobození od správních poplatků 
podle zákona č. 634/2004 Sb.  

Položka č.17 - Vydání stavebního povolení 

a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty - 300 Kč 
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty - 1000 Kč 
c) ke stavbě pro individuální rekreaci nebo stavbě 

zemědělské účelové stavby, nepřesahuje-li 
zastavěná plocha 70 m2 - 300 Kč 

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními - 300 Kč 
e) ke stavbě řadových garáží - 300 Kč, 150 Kč 

za čtvrté a každé další stání, nejvýše 2500 Kč 
f) ke změně stavby (nástavby, přístavby nebo 

stavební úpravy) uvedené v písmenech a) až e), 
ke stavbě studny, čistírny odpadních vod, 
přípojky na veřejnou rozvodnou síť 
a na kanalizaci pro stavbu uvedenou 
v písmenech a) až e) - 300 Kč 

Sleva Českých drah pro postižené a jejich 
průvodce 

Při cestování ve 2. vozové třídě má 
cestující s průkazem ZTP nebo ZTP/P 
nárok na 75% slevu z obyčejného 
jízdného.  

Při zakoupení "Karty Z 1", která je určena 
pro držitele ZTP nebo ZTP/P, má cestující dokonce 
nárok na 75% slevu ze zákaznického jízdného. 
Průvodce držitele průkazu ZTP/P má cestu 
ve 2. vozové třídě zadarmo.  
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Při přepravě v 1. vozové třídě uhradíte celé 
obyčejné nebo zákaznické jízdné. Průvodce držitele 
průkazu ZTP/P zaplatí při použití 1. vozové třídy 
rozdíl mezi jízdným v 1. a 2. vozové třídě.  

Cenu za rezervaci místa, lůžkové příplatky 
a příplatky na vlaky vyšší kvality uhradí držitel 
průkazky v plné výši. Průvodce držitele průkazu 
ZTP/P neplatí příplatek ve vlaku vyšší kvality. 

ČD zařazují do vybraných vlaků vozy se zvedací 
plošinou. V případě, že takový vůz není ve vlaku 
zařazen, můžete o jeho zařazení požádat. 
Objednávku lze uplatnit v kterékoliv stanici 
nejpozději 6 dní před uskutečněním přepravy. 

Potvrzení nebo zamítnutí přepravy sdělí České 
dráhy objednavateli nejpozději dva dny 
před požadovaným termínem. Přeprava cestujících 
na vozíku může být odmítnuta, je-li kapacita vlaku 
pro takovou přepravu vyčerpána, nebo pokud 
je ve zvoleném vlaku nelze vůbec realizovat nebo 
pokud cestujícího s vozíkem nelze dopravit 
na nástupiště až k vlaku.  

Při objednané přepravě se cestující dostaví 
do nástupní stanice alespoň 30 minut 
před pravidelným odjezdem vlaku a ohlásí se 
na pracovišti určeném při potvrzení objednávky. 
Vozík musí být vždy opatřen funkční ruční brzdou. 

Sleva pro držitele ZTP/P od společnosti ČEZ 
Produktová řada je určena výhradně 
zákazníkům, kteří jsou držiteli průkazu 
ZTP či ZTP/P, nebo osobám žijícím 
ve společné domácnosti s osobou, která 
je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P. 

Produktovou řadu je možno sjednat ke všem 
odběrným místům zákazníka. 

Zákazník je oprávněn sjednat produktovou řadu 
pouze po dobu, po kterou je zákazník či osoba, žijící 
se zákazníkem ve společné domácnosti, držitelem 
průkazu ZTP či ZTP/P.  

Pozbude-li zákazník či osoba, žijící se zákazníkem 
ve společné domácnosti oprávnění držet průkaz 
ZTP či ZTP/P, je zákazník povinen tuto skutečnost 
oznámit obchodníkovi s elektřinou. Dodávka 
elektřiny bude pokračovat v souladu se smlouvou 
o dodávce elektřiny/smlouvu o sdružených službách 
dodávky elektřiny uzavřené mezi obchodníkem 
a zákazníkem a dle produktové řady, kterou 
si zákazník zvolí. Pokud tak neučiní, stanoví 
produktovou řadu obchodník. 

Při sjednání produktové řady je zákazník povinen 
předložit průkaz ZTP či ZTP/P svůj nebo osoby, 
která s ním žije ve společné domácnosti. Zákazník 
a osoba, která je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P 
dokládají společnou domácnost zpravidla 
občanskými průkazy. 

 

Sleva z ročního účtu 
Sleva je realizována snížením pevné měsíční platby 
za 1 odběrné místo o 10,- Kč, úspora tedy činí 120,- 
Kč (bez DPH) ročně. 

Sleva od společnosti RWE na dodávku 
zemního plynu 

Slevu získá zákazník RWE, který: 

� je držitelem průkazu ZTP/P, 

� je osobou blízkou, žijící ve 
společné domácnosti s držitelem průkazu ZTP/P, 
mající s ním shodné trvalé bydliště (např. rodiče 
nezletilých dětí – držitelů průkazu ZTP/P – nebo 
osoba, která poskytuje pomoc držiteli průkazu 
ZTP/P). „Smlouva o sdružených službách dodávky 
plynu“ musí být uzavřena na jméno žadatele. Sleva 
je uplatnitelná ke dni přijetí žádosti. 

Výhody pro držitele průkazu ZTP/P:  
sleva za odebraný zemní plyn ve výši 20 Kč/MWh 
(vč. DPH), dle aktuálního ceníku. 

Více informací se můžete dozvědět na zákaznické 
lince 840 11 33 55 nebo na e-mailu info@rwe.cz. 

Invalidní důchod III. stupně 
a evidence na ÚP 

Změnou zákona č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění, byl od 1. ledna 
2010 nastolen třístupňový systém 
invalidních důchodů místo dosavadních 

částečných a plných invalidních důchodů.  

Do 31. prosince 2009 se mohla osoba plně invalidní 
podle § 39 písm. b) – tedy osoba schopná práce 
za zcela mimořádných podmínek – evidovat na ÚP 
jako uchazeč o zaměstnání. 

V případě splnění podmínek mohla pobírat 
i podporu v nezaměstnanosti. Od 1. ledna 2010 byly 
všechny osoby s PID přeřazeny do III. stupně 
invalidního důchodu podle § 39 odst. 4 f) – 
v informativním dopise však není jasně uvedeno, 
zda jsou schopny práce za zcela mimořádných 
podmínek či nikoli.  

Tato situace může způsobit komplikace při evidenci 
na ÚP, protože jako uchazeč o zaměstnání může 
být i nadále evidována pouze osoba ve III. stupni ID, 
u které bylo posudkem lékařské posudkové komise 
určeno, že je schopna práce za zcela mimořádných 
podmínek.  

ÚP tedy může po takto přeřazených osobách 
vyžadovat potvrzení od ČSSZ, že jsou schopny 
práce za zcela mimořádných podmínek. Pokud se 
vás tato situace týká, obraťte se na OSSZ v místě 
bydliště a požádejte o písemné potvrzení, že jste 
schopni práce jen za zcela mimořádných podmínek. 



Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. 

 

 
Zpravodaj 2/2010 13 

 

 

Námitkové řízení 
Od 1. ledna 2010 se mění způsob 
vyjádření nesouhlasu s rozhodnu-
tím v souvislosti s novelou zákona 
č. 479/2008 Sb., o organizaci 
a provádění sociálního zabezpeče-
ní, § 88 v případě, že vám nebude 
přiznán požadovaný invalidní 

důchod, popřípadě že dojde ke snížení či odebrání 
stávajícího ID. 

Nově nejdříve probíhá tzv. námitkové řízení. Pokud 
s rozhodnutím ČSSZ nebudete souhlasit, máte 
možnost podat námitky do 30 dnů od oznámení 
rozhodnutí. Námitky se podávají písemně na ČSSZ, 
oddělení námitkového rozhodování, případně 
na okresní správu sociální zabezpečení v místě 
vašeho bydliště (ta námitky postoupí ČSSZ). 

Námitky musí obsahovat obdobné náležitosti 
jako odvolání. V textu uvedete, že podáváte námitky 
proti rozhodnutí ČSSZ ve věci nepřiznání, snížení 
či odebrání invalidního důchodu a důvody vašeho 
nesouhlasu.  

Po podání námitek ČSSZ provede znovuposouzení 
vašeho zdravotního stavu, bude jej však hodnotit 
jiný posudkový lékař než předtím. V případě potřeby 
máme vzor námitky k dispozici, v některých 
případech mají jednotlivé OSSZ svůj vzor námitky 
nebo vám ji pomohou přímo na místě 
sepsat.  

V případě, že v námitkovém řízení neuspějete, lze 
poté podat správní žalobu ke krajskému soudu. 
Správní žalobu lze podat do 60 dnů od data 
doručení písemného rozhodnutí o zamítnutí 
námitek.  
Zdroj: Internet 

 

Obrátíte-li se na naši poradnu, se sepsáním 
námitky i správní žaloby vám pomůžeme. 

 

Příspěvek na péči 
Příspěvek na péči je poskytován 
dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách. Nárok 
na příspěvek má osoba, která 
z důvodu dlouhodobě nepřízni-

vého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné osoby. 

O přiznání příspěvku na péči je třeba zažádat 
na sociálním odboru obce s rozšířenou působností.  

Dávka je poskytována ve čtyřech stupních podle 
rozsahu péče, kterou člověk potřebuje. Míra potřeb 
je posuzována sociálním pracovníkem obce 
s rozšířenou působností a posudkovým lékařem 
okresní správy sociálního zabezpečení. Za tímto 
účelem je vždy prováděno sociální šetření 

v přirozeném prostředí žadatele, které je zaměřeno 
na péči o vlastní osobu a zajištění soběstačnosti. 

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí 
za kalendářní měsíc 

• 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 
• 5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká 

závislost), 
• 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 
• 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí 
za kalendářní měsíc 

• 2 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 
• 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká 

závislost), 
• 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 
• 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 

Nárok na příspěvek nemá osoba mladší 1 roku. 

Dle výše uvedeného zákona má žadatel či pečující 
osoba povinnost v průběhu řízení i po přiznání 
dávky písemně oznámit do 8 dnů jakékoli změny 
ve skutečnostech rozhodných pro nárok 
na příspěvek na péči nebo jeho výplatu. Například 
změnu bydliště, nástup do nemocnice, úmrtí 
oprávněné osoby. 

Výdaje na příspěvek na péči dosáhly v roce 2009 
téměř 18,7 miliardy Kč 

Ministerstvo práce a sociálních věcí v loňském 
roce vyplatilo prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností každý měsíc 288–295 tisíc příspěvků 
na péči.  

Příjemci státního příspěvku si za celý rok 2009 
rozdělili téměř 18,7 miliardy Kč, což je asi o 450 
milionů Kč více než v roce 2008. 

Příspěvek pro první stupeň závislosti každý 
měsíc pobíralo v průměru 113 tisíc lidí 
a průměrně se vyplatilo víc než 237 milionů Kč.  

Přibližně o 27 tisíc příjemců méně dostávalo 
příspěvek na péči v kontextu s druhým stupněm 
závislosti, celkem si tato dávka vyžádala 
průměrně měsíčně cca 350 milionů Kč.  

57 645 lidí ve třetím a 35 166 ve čtvrtém stupni 
závislosti obdrželo příspěvek v celkovém 
objemu téměř 468 a 402 milionů Kč. 

Příspěvek na péči více pobíraly ženy, bylo jich 
téměř o 50 % více než mužů. Každý měsíc bylo 
zhruba 20 tisíc příjemců mladších 18 let, kteří 
dostávali příspěvky v průměrném celkovém 
měsíčním objemu 147 milionů Kč.  

(Uvedené číselné údaje jsou vždy měsíční průměrné 
hodnoty za rok 2009.) 



 

 

 

 

 

OSOBNÍ ASISTENCE 
 

Jedná se o registrovanou sociální službu, která je poskytována terénní formou 
školenými asistenty v přirozeném prostředí uživatelů. Osobní asistenci částečně 
hradí uživatelé z příspěvku na péči. Její náplní je: 
 
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla 

a pití, při oblékání a svlékání, samostatném pohybu při přesunu na lůžko 
nebo vozík); 

• pomoc při osobní hygieně (použití WC, holení nebo česání, případně dohled 
při těchto činnostech); 

• pomoc při zajištění stravy, pomoc při přípravě jídla a pití; 
• pomoc při zajištění chodu domácnosti, (s úklidem a údržbou domácnosti 

a osobních věcí, nákupy a běžné pochůzky); 
• výchovné, aktivizační a vzdělávací činnosti, (v péči o dítě, s přípravou 

do školy, s přípravou do zaměstnání); 
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, (doprovázení 

do školy, do zaměstnání, k lékaři, na volnočasové aktivity, na instituce 
poskytující veřejné služby); 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí  

 

Pro koho je osobní asistence určena 
• zdravotně postiženým občanům a seniorům, bez ohledu na  rozsah a druh 

zdravotního postižení. Minimální věk uživatele služby je 6 let. 

Okruh osob, kterým není služba určena 
• imobilním osobám, pokud není zajištěna spolupráce nebo kompenzační 

pomůcky. 

Cena 
• 50-80 Kč/h dle platného ceníku. 

Kompenzační pomůcky 
• na nezbytně nutnou dobu půjčujeme kompenzační pomůcky. 

Kde získat více informací 
• pracoviště Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. 


