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Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

poprvé v tomto roce Vám 
přinášíme aktuality z činnosti 
na našich detašovaných 
pracovištích a řadu novinek 
ze sociálně právní oblasti.

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

Přejeme Vám příjemné čtení.

pracovníci
Centra pro zdravotně postižené  
Moravskoslezského kraje o.p.s.

Nové sociální služby pro uživatele 
Statutárního města Ostrava

Zastupitelstvo 
statutárního města 
Ostrava na svém 
lednovém zasedání 

podpořilo vznik dvou našich sociálních služeb
Chráněného bydlení Ostrava a Podpory 
samostatného bydlení Ostrava.
V současné době již naplno připravujeme rozjezd 
těchto potřebných služeb, jejichž potřeba vzešla 
ze 4. Komunitního plánu sociálních služeb 
a  souvisejících aktivit ve městě Ostrava. Dotazníky 
pro zájemce o službu jsou již k dispozici na našich 
webových stránkách http://www.czp-msk.cz .

Více informací naleznete na straně č. 6 tohoto 
zpravodaje.

Individuální bezbariérová doprava 
pro osoby se zdravotním postižením 

Od 1. 1. 2014 poskytujeme 
Individuální bezbariérovou
dopravu osobám

se zdravotním postižením

také v Ostravě. Ostravsko se tak loni,
po Opavsku a Novojičínsku,  stalo dalším 
regionem, kde tuto službu poskytujeme.

K dopravě uživatelů využíváme vozidlo Citroën 
Berlingo se speciálně upravenou rampou
pro převoz uživatelů na mechanickém 
i elektrickém invalidním vozíku.

Více informací o této službě naleznete na našich 
webových stránkách: 
http://www.czp-msk.cz/bezbarierova_doprava.php

Nové průkazy OZP začne ÚP ČR vydávat 
od 1. 4. 2015 
Držitelé průkazů mimořádných výhod 
a dočasných průkazů osob se zdravotním 
postižením (průkaz OZP), které byly vydány 
dle legislativy účinné do 31. 12. 2013, by si měli 
zajistit jejich výměnu za nový průkaz OZP 
v podobě plastové kartičky, a to v době od 1. 4. 
do 31. 12. 2015.

ÚP ČR proto vyzývá klienty, aby nenechávali vše 
na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému 
čekání ve frontách na konci roku. Zároveň 
upozorňuje, že v případě těch držitelů, jejichž 
průkaz má platnost delší než do 1. 4. 2015, není 
nutné, aby na úřad chodili už nyní. Průkazy OZP 
v nové podobě bude úřad vydávat až po tomto 
datu. Výměna se bude týkat přibližně 230 tisíc 
klientů.

Když se v roce 2012 změnila legislativa v oblasti 
sociálního zabezpečení, došlo mimo jiné 
ke zrušení institutu mimořádných výhod, na jehož 
základě dostávali lidé se zdravotním postižením 
papírové kartičky s označením stupně přiznaných 
výhod (TP, ZTP nebo ZTP/P). Vydané průkazy 
jsou, bez ohledu na změny právních norem, 
platné po dobu, která je uvedena na jejich zadní 
straně, nejdéle však do 31. prosince 2015.

Více informací najdete na straně č. 7 tohoto 
zpravodaje.

http://www.czp-msk.cz/
http://www.czp-msk.cz/bezbarierova_doprava.php
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Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál
 tel.: 554 718 068

Projekt Své závazky chci mít pod kontrolou 
– již se nenechám napálit
Moravskoslezský kraj v rámci Dotačního 
programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti 
prevence kriminality na rok 2014 podpořil náš 
projekt s názvem Své závazky chci mít 
pod kontrolou - již se nenechám napálit.

Cílem tohoto projektu bylo provést vzdělávací 
aktivity v rámci Občanské poradny Nový Jičín 
a Poradny pro osoby se zdravotním postižením 
(konkrétně Bruntál, Nový Jičín, Ostrava, Opava, 
Frýdek-Místek) pro tzv. rizikové jedince, kteří se 
mohou ocitnout v postavení obětí zadlužení 
(dlouhodobě nezaměstnaní, zadlužené domácnosti, 
osoby se zdravotním postižením, senioři, mládež, 
osoby bez přístřeší). 

Výstupem tohoto projektu byla i informační brožura, 
kterou obdržel každý účastník přednášek. Obsahem 
přednášek bylo například seznámení se se 
základními finančními produkty, klíčovými oblastmi 

spotřebitelských úvěrů, s právy spotřebitelů 
a možnostmi obrany proti nekalým obchodním 
praktikám i možnostmi řešení zadlužení.

V rámci všech detašovaných pracovišť jsme 
uskutečnili celkem 18 přednášek pro 318 
posluchačů.

Projekt byl realizován od 1.3.2014 do 30.11.2014.

Tento projekt byl financován
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Poděkování
Na provoz Detašovaného pracoviště Bruntál 
v roce 2014 významnou měrou přispěly také 
města, obce a firmy na Bruntálsku svými 
finančními příspěvky. Uvědomujeme si, že není 
vždy lehké nalézt v rozpočtech  volné finanční 
prostředky, proto si tohoto velmi vážíme. 

Chceme poděkovat prostřednictvím tohoto 
Zpravodaje dárcům: 

 Moravskoslezský kraj

 Město Bruntál

 Město Krnov

 Město Rýmařov

 Obec Nová Pláň

 Obec  Mezina, Rázová, Václavov u Bruntálu, 
Valšov, Brantice, Dolní Moravice, Milotice 
nad Opavou, Malá Štáhle  a  Dlouhá Stráň. 

Ještě jednou děkujeme a těšíme na spolupráci 
také v roce 2015.  

Prezentace
Od nového roku proběhne opět 
řada členských schůzí 
jednotlivých sdružení a svazů. 
Centrum by se rádo těchto 
schůzi účastnilo představením 
svých prezentací. 

Tímto bychom vám tedy znovu 
rádi nabídli využití možnosti těchto prezentací 
k získání přehledných informací ze světa 
sociálně-právních změn. 

Ing. Aleš Šupina
Vedoucí detašovaného pracoviště

Detašované pracoviště
BRUNTÁL
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Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek - Místek
tel.: 558 431 889

Ohlédnutí za rokem 2014

Poradna pro osoby se zdravotním 
postižením 

Pomocí této služby nadále 
usilujeme o zlepšení života osob 
se zdravotním postižením 
a seniorů. 

Zájem o službu byl nejen z řad 
osob se zdravotním postižením, ale také z řad jejich 
opatrovníků nebo rodičů dětí se zdravotním 
postižením. 

Největší zájem byl např. o problematiku 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
Sociální pracovníci poradny tak aktivně pomáhali 
uživatelům dostat se na trh práce. Zejména se 
jednalo o pomoc se psaním životopisů, žádostí 
o pracovní místo a vyhledávání vhodného 
zaměstnání.

V rámci problematiky zaměstnávání se nemálo 
klientů zúčastnilo evropského projektu „Na trhu 
práce máme své místo!“. Projekt měl za cíl zvýšit 
zaměstnatelnost osob se zdravotním postižením 
ohrožených sociálním vyloučením a pomoci těmto 
osobám získat uplatnění na trhu práce.

Četný zájem byl taktéž o problematiku týkající se 
invalidních a starobních důchodů nebo sociálních 
dávek. 

Dluhové poradenství
V roce 2014 začalo na našem detašovaném 
pracovišti ve Frýdku-Místku pod křídly Poradny 
pro osoby se zdravotním postižením probíhat 

poradenství v oblasti dluhové problematiky. Ukázalo 
se, že poradenství v této oblasti klienti uvítali. 

Sociální pracovníci poradny tak pomáhali klientům 
řešit jejich tíživou sociální situaci od poradenství 
v oblasti sociálních dávek až po pomoc 
s komunikací s věřiteli, se sestavováním rodinného 
rozpočtu nebo s přípravou oddlužení v rámci 
insolvenčního řízení.  

Sociálně aktivizační služby 
V průběhu roku 2014 probíhaly 
na našem pracovišti sociálně 
aktivizační služby. Každé 
pondělí se v klubovně konalo 

cvičení jógy, která dodává tělu nejen sílu, energii 
a pevnost, ale i půvab a krásu. Cvičení jógy se 
pravidelně účastnili senioři, kteří ocenili cvičení jógy 
na židlích. 

V klubovně také pravidelně probíhala 
tzv. „Ergoterapie“, kde si mohli klienti přijít vytvořit 
krásné výrobky. Obdobně též na setkávání 
tzv. „Korálkování“.

„Ergoterapie“

Poděkování
Na poskytování sociálních služeb v  roce 2014 
nemalou mírou přispěly, mimo MPSV, také  tyto  
instituce: 

 Magistrát města Frýdek-Místek, 

 městské  úřady: Třinec, Jablunkov, Frýdlant 
nad Ostravicí, obecní úřady: Baška, Mosty 
u Jablunkova, Bystřice nad Olší. 

Chceme prostřednictvím tohoto Zpravodaje co 
nejsrdečněji poděkovat všem výše uvedeným  
finančním partnerům

Dana Janáková, DiS.
Sociální pracovnice

Detašované pracoviště
Frýdek - Místek
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Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 709 403

Komunitní plánování v Novém Jičíně
Naše město realizuje projekt Nový Jičín – vstříc 
sociálním službám, zaměřený na vytvoření 
efektivního systému sociálních služeb 
prostřednictvím komunitního plánování. Projekt, 
na který radnice získala dotaci z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, potrvá 
do 31. března 2015. Jeho hlavním výstupem bude 
Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících 
služeb v Novém Jičíně na léta 2016–2019.

Nyní již zbývá posledních několik týdnů k finálnímu 
vyhotovení a schválení komunitního plánu. 
Dovolujeme si vás proto informovat o zahájení 
veřejného připomínkovacího řízení pracovního 
návrhu tohoto dokumentu. Pracovní návrh 
a formulář pro vaše připomínky budou k dispozici 
na webu http://www.novy-jicin.cz/. Připomínky lze 
vznést nejpozději do 27.2.2015. 

Poděkování finančním partnerům
Na poskytování sociálních služeb v  roce 2014 
nemalou mírou přispěly, mimo MPSV, také jiné  
instituce a organizace. Jsme si vědomi toho, že není 
v dnešní době jednoduché nalézt v rozpočtech 
měst, obcí, apod., dostatek volných finančních 
prostředků na uvedenou oblast a velice si této 
finanční pomoci vážíme. 

Chceme tedy nejen prostřednictvím tohoto 
Zpravodaje co nejsrdečněji poděkovat všem níže 
uvedeným  finančním partnerům:

 Městský úřad Nový Jičín

 Městský úřad Kopřivnice

 Asociace pro osobní asistenci 

 Krajský úřad Moravskoslezského kraje  

 Obec Rybí

 Obec Šenov u Nového Jičína

 Obec Starý Jičín

 Obec Životice u Nového Jičína

 Obec Hladké Životice

 Obec Hostašovice

 Obec Hodslavice

 Obec Kunín 

 Obec Libhošť

 Obec Mořkov 

 Obec Petřvald

 Obec Bartošovice

 Obec Skotnice

 Obec Kateřinice 

 Obec Mošnov

 Obec Závišice 

 Městys Suchdol nad Odrou

 Město Frenštát pod Radhoštěm 

 Městský úřad Příbor

 Městský úřad Fulnek

 Městský úřad Štramberk

Individuální doprava v Novém Jičíně
I v letošním roce běží projekt individuální dopravy 
v Novém Jičíně. Bližší informace jsou uvedeny 
na našich webových stránkách.

Nabídka prezentace služeb a přednášek
Naše pracoviště nabízí organizacím, 
svazům, asociacím, aj.,  prezentace 
služeb organizace vztahující se 
k osobám se zdravotním postižením 
a seniorům. Rovněž nabízíme 
přednášky na předem dohodnutá 
témata (např. sociální služby, 

příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním 
postižením, výhody (slevy) pro osoby se zdravotním 
postižením).

Mgr. Richard Pešat
Vedoucí detašovaného pracoviště

Detašované pracoviště 
NOVÝ JIČÍN
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Liptovská 21, 747 06 Opava
tel.: 553 734 109

Statutární město Opava podpořilo naše 
služby

Zastupitelstvo Statutárního 
města Opavy schválilo dne 
26.1.2015 dotaci na naši službu 
"Osobní asistence Opavsko"
ve stejné výši jako v roce 2014. 

Obdobně byly podpořeny dvě služby Charity Opava
-  Denní stacionář pro seniory a Mobilní hospicová 
jednotka „Pokojný přístav“. 

Ostatní sociální služby ve městě, včetně naší 
poradny, byly kráceny oproti loňskému roku o cca 
20 – 30 %.

Zmapování překážek pro osoby
se zdravotním postižením na území města 
Opavy

Statutární město 
Opava se 
prostřednictvím naší 
organizace obrací 
na občany se 
zdravotním postižením 
s prosbou o spolupráci 

při zmapování 
překážek ve městě 
Opava, které jim 
znesnadňují život. 

Uvítáme proto konkrétní informace o nevyhovujícím 
přístupu do veřejných institucí pro osoby na vozíku, 
místa s problémovým parkováním, nedostatečné 
značení, chybějící či problémové bezbariérové 
dopravní spojení či jakékoliv jiné překážky, které 
musíte vlivem zdravotního postižení překonávat.

Získané informace budou předány vedení 
Statutárního města Opavy a také poslouží 
k vytvoření mapy bezbariérovosti města.

Ohlasy na naše služby
Vážení čtenáři,

k péči o zdravotně postiženého člena rodiny lze 
přistupovat několika způsoby. Je možné v takové 
péči spatřovat pozitivní hodnotu a určitý sociální 
ideál. Je ale nutné také upozornit na náklady 
a obtížnost, které péče může představovat pro toho, 
kdo ji vykonává. Je zpravidla časově velice náročná. 
Co se týče psychické náročnosti, znamená zpravidla 
sociální izolaci až vyloučení (například kvůli 
fyzickým a sociálním bariérám existujícím 
ve veřejném prostoru), či vyšší riziko vyhoření 
a deprese.

Proto bych se chtěl touto cestou podělit o své 
zkušenosti s péčí o svou manželku, se kterou mi 
pomáhají osobní asistentky z Centra pro zdravotně 
postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. Má paní 
je parkinsonik IV. stupně závilosti (úplná závilost 
na druhé osobě). Od června 2013 je upoutaná 
na polohovací postel, komunikace skoro nulová, 
dostává umělou výživu systémem PEG, čtyřikrát 
denně se musí přebalovat, nesmí ležet na zádech, 
musí se polohovat. Uvádím jen malou část 
problémů, se kterými se potýkám 24 hodin denně. 
To jsou podstatné důvody, proč ji nemůžu a nedám 
do nějakého zařízení (LDN, domov s pečovatelskou 
službou). Není možné, aby v těchto zařízeních měla 
takovou péči, jaká se ji teď dostává a to z důvodu 
nedostatku ošetřujícího personálu.

To je důvod proč jsem se s důvěrou obrátil na CZP. 
Již přes rok mi zajišťují osobní asistenci, dvě hodiny 
dopoledne a dvě hodiny odpoledne. Péče o mou 
paní je zde, dle mého soudu, na vysoké úrovni díky 
osobním asistentkám jako je paní Pavlína Heinzová, 
bez které si chod naší domácnosti už vůbec 
nedovedu představit, paní Bc. Petry Kroutilové, paní 
Bc. Gabriely Hrotekové a slečny Bc. Lucie 
Sekerášové.

Tyto osobní asistentky mnohdy nahrazují odborný
zdravotnický personál, vždy neúnavně 
a s nadšením.  Nahrazují tak základní povinnost dětí 
a vnoučat starat se o svou mámu a babičku. 
Nesmírně jim děkuji za přímou i nepřímou pomoc 
slovem nebo jen myšlenkou. Když odcházejí, 
zanechávají pocit ještě hezčího návratu. Nejsou 
však bohužel přiměřeně honorovány. 

Bohužel o takových obětavých lidech nám sdělovací 
prostředky nepodávají žádné informace. Jak žijí, 
jaké mají starosti a z čeho se radují. Naopak 
o politicích, novinářích, umělcích, sportovcích 
žijících z našich daní víme i věci, které nám 
pro všední život nejsou k ničemu. Obyčejný, poctivě 
pracující člověk v demokratickém kapitalismu 
vymřel.

Ferdinand Müller, Opava

Bc. Dagmar Slaninová
Vedoucí detašovaného pracoviště

Detašované pracoviště 
OPAVA
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Bieblova 3, 702 00 Ostrava
tel.: 596 115 318

Nové sociální služby pro uživatele 
Statutárního města Ostrava

Zastupitelstvo 
statutárního města 

Ostrava na svém lednovém zasedání podpořilo 
vznik dvou našich nových sociálních služeb
Chráněného bydlení Ostrava a Podpory 
samostatného bydlení Ostrava.
V současné době již naplno přpravujeme rozjezd 
těchto potřebných služeb, jejichž potřeba vzešla 
ze 4. Komunitního plánu sociálních služeb 
a  souvisejících aktivit ve městě Ostrava.
Dotazníky pro zájemce o službu jsou již k dispozici 
na našich webových stránkách.

Chráněné bydlení Ostrava
Cílem služby bude podpořit osoby 
podle jejich individuálních možností 
a schopností v samostatném 
rozhodování a zodpovědnosti, 

v samostatnosti a soběstačnosti, v oblasti péče 
o sebe a svou domácnost, běžně využívat veřejné 
služby v místě bydliště, orientovat se v okolí, 
uplatňovat svá práva. Budeme motivovat osoby 
při navazování a udržování běžných mezilidských 
vztahů a pomáhat jim při zařazení do pracovního 
života nebo jiných pracovních aktivit.

Okruh osob, kterým bude služba určena
Služba bude určena osobám, které pro své
chronické duševní onemocnění, lehké mentální 
postižení, Aspergerův syndrom či vysocefunkční 
autismus potřebují především podporu a pomoc 
v oblasti samostatného bydlení a při nácviku 
dovedností potřebných pro samostatný život 
v přirozených podmínkách. Z hlediska věku budou 
přijímání zájemci od 18 do 64 let věku. Služba 
je určena jen pro uživatele z Ostravy.

Okruh osob, kterým není služba určena
Služba nebude určena osobám, které potřebují 
bezbariérový přístup. Dále služba nebude určena 
osobám, které vyžadují stálý, nepřetržitý dohled. 
Nebudou přijímáni zájemci, kteří pro akutní nebo 
nestabilizovanou nemoc nebo závislost, mohou 
ohrozit, popřípadě ohrožují sebe a okolí. 

Uživatelům chráněného bydlení budeme nabízet tyto 
činnosti
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu 
domácnosti, pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc 
při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí.

Podpora samostatného bydlení Ostrava
Cílem služby bude podpořit uživatele 
při rozvíjení schopností 
a dovedností, které jim umožní žít 
ve svém přirozeném prostředí. 

Cílové skupině osob poskytneme podporu 
při nalezení nebo při udržení vlastního bydlení. 
Osoby s psychickým onemocněním nebo 
mentálním postižením podpoříme v získání 
a upevnění takových dovedností, které jim umožní 
samostatně bydlet, smysluplně trávit pracovní 
i volný čas a obstarávat své osobní záležitosti.

Okruh osob, kterým bude služba určena
Služba bude určena osobám s psychickým nebo 
lehkým mentálním postižením s takovou mírou 
a dopadem funkčního handicapu, který vede 
k nutnosti podpory v oblasti samostatného bydlení. 
Přijímány budou osoby od 18-ti let věku. Služba 
je určena jen pro uživatele z Ostravy. 

Okruh osob, kterým není služba určena
Služba není určena osobám, jejichž zdravotní stav 
vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče; 
osobám, které pro akutní, nebo nestabilizovanou 
duševní nemoc nebo závislost, mohou ohrozit, 
popřípadě ohrožují sebe a okolí; osobám 
v akutním, nebo nestabilizovaném stavu 
se závislosti na návykových látkách. 

Poskytované činnosti v rámci podpory samostatného
bydlení
pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí.

Ing. Libor Schenk
Vedoucí detašovaného pracoviště

Detašované pracoviště 
OSTRAVA
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Nové průkazy OZP začne ÚP ČR 
vydávat od 1. 4. 2015 

Držitelé průkazů 
mimořádných výhod 
a dočasných průkazů osob 
se zdravotním postižením 
(průkaz OZP), které byly 
vydány dle legislativy účinné 

do 31. 12. 2013, by si měli zajistit jejich výměnu 
za nový průkaz OZP v podobě plastové kartičky, 
a to v době od 1. 4. do 31. 12. 2015.
parlamentnilisty.cz, 20. 1. 2015

ÚP ČR proto vyzývá klienty, aby nenechávali vše 
na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému 
čekání ve frontách na konci roku. Zároveň 
upozorňuje, že v případě těch držitelů, jejichž 
průkaz má platnost delší než do 1. 4. 2015, není 
nutné, aby na úřad chodili už nyní. Průkazy OZP 
v nové podobě bude úřad vydávat až po tomto 
datu. Výměna se bude týkat přibližně 230 tisíc 
klientů.

Když se v roce 2012 změnila legislativa v oblasti 
sociálního zabezpečení, došlo mimo jiné 
ke zrušení institutu mimořádných výhod, na jehož 
základě dostávali lidé se zdravotním postižením 
papírové kartičky s označením stupně přiznaných 
výhod (TP, ZTP nebo ZTP/P). Vydané průkazy 
jsou, bez ohledu na změny právních norem, platné 
po dobu, která je uvedena na jejich zadní straně, 
nejdéle však do 31. prosince 2015.

“K tomuto datu skončí platnost všech průkazů. 
Jejich držitelé už tak nebudou moci, v případě, že 
si včas nezajistí jejich výměnu, využívat žádné 
benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu 
vyplývají, a to do doby vydání nového dokladu,“ 
upozorňuje Kateřina Sadílková, pověřená řízením 
ÚP ČR.

Dne 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost nová právní 
úprava, která radikálně mění koncepci procesu 
vedoucího k ukončení platnosti všech průkazů 
mimořádných výhod a zavádí automatický přechod 
nároku z průkazů mimořádných výhod na průkaz 
OZP.

“V praxi to znamená, že ÚP ČR už nebude sám 
zahajovat správní řízení z moci úřední, jako tomu 
bylo doposud a nebude sledovat, kdy skončí 
platnost průkazu u jednotlivých klientů,“ vysvětluje 
náměstkyně pro sociální věci GŘ ÚP ČR Zdeňka 
Cibulková.

Lidé by si proto měli už sami zajistit výměnu 
dosavadních průkazů za nové plastové kartičky 
podobné řidičskému nebo občanskému průkazu, 
a to od 1. 4. 2015.

“Uvědomujeme si, že to může znamenat drobnou 
komplikaci pro naše klienty, ale musíme se řídit 

platnou legislativou. Uděláme vše proto, aby byl 
proces výměny co nejrychlejší a žadatele 
zatěžoval co nejméně,“ říká Kateřina Sadílková.

V případě klientů, kterým jejich průkaz 
mimořádných výhod skončil dříve a ÚP ČR zahájil 
sám správní řízení ještě před koncem loňského 
roku, proběhne tento proces podle legislativy, 
která byla účinná do 31. 12. 2014. Na základě 
vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné 
nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných 
dopravních prostředcích pro pravidelnou 
hromadnou dopravu osob, přednost při osobním 
projednávání jeho záležitosti na úřadech, 
bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní 
veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, 
trolejbusy, autobusy, metrem, slevu 75 % jízdného 
ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku 
ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % 
v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové 
dopravy, parkovací průkaz nebo, bezplatnou 
dopravu vodícího psa. Rozsah výhod se liší podle 
typu průkazu OZP, který vychází z předchozího 
posouzení zdravotního stavu žadatele.

Kdo má nárok na vydání nového průkazu?
Držitelé platného průkazu mimořádných výhod 
mají nárok na průkaz OZP stejného typu (TP, ZTP, 
ZTP/P), což odpovídá závažnosti jejich 
zdravotního postižení. Nárok na průkaz OZP 
u těchto osob trvá po dobu, po kterou měly 
přiznány mimořádné výhody. Pokud však klient 
nemůže doložit dobu platnosti přiznání 
mimořádných výhod, nárok na průkaz OZP trvá 
pouze po dobu platnosti průkazu mimořádných 
výhod. Zároveň také držitelé platného průkazu 
OZP vydaného podle předpisů účinných 
do 31. 12. 2013, mají podle zákona nárok 
na průkaz OZP. Nárok na takto vydaný průkaz 
OZP trvá po dobu, na kterou jim ÚP ČR přiznal 
nárok na předchozí průkaz.

Postup při prokazování nároku na průkaz OZP
Lidem, kteří pobírají příspěvek na mobilitu, zašle 
příslušná krajská pobočka ÚP ČR písemnou výzvu 
k prokázání nároku na průkaz OZP. Dopis bude 
obsahovat také informaci o tom, jak mohou 
prokázat tento nárok a co mají ještě doložit v rámci 
žádosti o vydání průkazu OZP. Výzvu dostanou 
klienti do vlastních rukou. Žadatelé musí vyplnit 
na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR 
tiskopis s názvem “Žádost o přechod nároku 
na průkaz osoby se zdravotním postižením“. 
O nový průkaz OZP musí lidé požádat nejpozději 
do 31. 12. 2015. V opačném případě jim na něj 
zanikne nárok. O přechodu nároku na průkaz OZP 
Úřad práce ČR správní řízení nevede, vydání 
průkazu pouze zaznamená do spisu dotyčného 
klienta.

Co je třeba vzít s sebou na ÚP ČR?
Při podání žádosti o přechod nároku na průkaz 
OZP je nutné, aby si klienti s sebou vždy vzali 
průkaz mimořádných výhod nebo dočasný průkaz 

PORADNA
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OZP - na výměnu mají nárok pouze držitelé 
platného průkazu, který má platnost delší 
než 1. 1. 2015. V případě, že má člověk průkaz 
mimořádných výhod, který mu ještě přiznal obecní 
úřad do konce roku 2011, doporučuje ÚP ČR vzít 
s sebou i rozhodnutí o přiznání mimořádných 
výhod. Dále je třeba doložit aktuální fotografii, 
která odpovídá formátu fotografie určené 
na občanský průkaz. Tuto fotografii mohou lidé 
přinést až dodatečně, při podání žádosti o přechod 
nároku na průkaz OZP není nezbytná. 
A v neposlední řadě, stejně jako při každých 
úředních jednáních, je potřeba prokázat totožnost 
občanským průkazem.

Pokud má krajská pobočka ÚP ČR pochybnosti 
o platnosti a pravosti dokladů, na základě kterých 
klient prokazuje nárok na průkaz OZP, zahájí 
správní řízení z moci úřední o přiznání průkazu 
OZP, což znamená, že proběhne nové posouzení 
zdravotního stavu osoby.

Volba symbolu osoby se zdravotním postižením
Od 1. 1. 2015 mají klienti také možnost sami si 
zvolit, zda si přejí na průkazu uvést symbol 
označení osoby s úplnou nebo praktickou 
hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby 
úplně nebo prakticky nevidomé (piktogram 
znázorňující jedno z uvedených druhů postižení). 
Držitelé výše uvedených průkazů provedou tuto 
volbu při podání žádosti o přechod nároku 
na průkaz OZP.

Zdroj: parlamentnilisty.cz, 20.1.2015

ČSSZ objasňuje nejedny mýty 
o invalidních důchodech

Úraz nebo vážná nemoc bohužel 
mohou zasáhnout do života 
každého z nás. A někdy s tak 
vážnými následky, které vedou 
až k invaliditě. Lidé v této složité 
životní situaci, kdy nepříznivý 

zdravotní stav omezuje nebo dokonce znemožňuje 
jejich pracovní uplatnění, často vychází z mýtů, 
které kolem invalidních důchodů panují. Jaké 
polopravdy jsou nejčastější? To objasňuje Česká 
správa sociálního zabezpečení.

1. Pokud jsem byl uznán invalidním, musí mi 
být přiznán invalidní důchod.
Nikoliv. Nárok na invalidní důchod nenastane 
automaticky s uznanou invaliditou. Nárok na něj 
vznikne občanovi, který se stal podle posudku 
posudkového lékaře okresní správy sociálního 
zabezpečení (OSSZ) invalidním pro invaliditu 
prvního, druhého nebo třetího stupně a současně 
získal potřebnou dobu pojištění stanovenou 
zákonem o důchodovém pojištění. Získání 
potřebné doby pojištění se nevyžaduje jedině 
v případě, kdy invalidita vznikla následkem 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Zákon 
neumožňuje, aby invalidní důchod byl přiznán 
tomu, kdo již dosáhl věku 65 let nebo splnil 
podmínky pro „řádný“ starobní důchod. V těchto 
případech mají lidé možnost požádat o starobní 
důchod.

Pracovníci OSSZ a ČSSZ v praxi poměrně často 
řeší případy, kdy sice člověk byl uznán invalidním, 
ale invalidní důchod mu nemohl být přiznán z toho 
důvodu, že nesplnil důležitou podmínku potřebné 
doby pojištění. Pokud takový člověk zůstane 
bez příjmu, lze mu doporučit, aby se obrátil 
na příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky 
Úřadu práce ČR. V jeho působnosti je výplata 
dávek státní sociální podpory, dávek pro osoby se 
zdravotním postižením a pomoci v hmotné nouzi. 
Některé situace, kdy byla zamítnuta žádost 
o důchod pro nesplnění podmínky potřebné doby 
pojištění, lze řešit pomocí doplacení dobrovolného 
důchodového pojištění. Účast na dobrovolném 
důchodovém pojištění může také pomoci k získání 
nároku na důchod v budoucnu. Odbornou pomoc 
v těchto případech poskytnou vždy pracovníci 
OSSZ.

2. O invaliditě rozhoduje diagnóza.
Nerozhoduje. Invalidita je definována jako pokles 
pracovní schopnosti, který nastal z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a to 
nejméně o 35 %. Invaliditu, resp. její stupeň 
stanoví posudkový lékař OSSZ na základě 
posouzení zdravotního stavu z doložených 
lékařských zpráv. Podle míry poklesu pracovní 
schopnosti jsou pak rozlišovány tři stupně 
invalidity. Posouzení invalidity je úzce 
specializovaný proces, zdravotní postižení 
(stanovené diagnózy) musí posudkový lékař 
hodnotit jak jednotlivě, tak ve vzájemných 
souvislostech. Čili nehodnotí se postižení 
nebo diagnóza, ale jejich funkční dopad na pokles 
pracovní schopnosti (v případě invalidního 
důchodu).

3. Potřebná doba pojištění po nárok 
na invalidní důchod činí 5 let.
Neplatí vždy. Podmínka doby pojištění pro přiznání 
invalidního důchodu je závislá na věku žadatele. 
U lidí ve věku nad 28 let činí potřebná doba 
pojištění 5 roků a zjišťuje se z posledních deseti 
roků před vznikem invalidity. U osob ve věku do 28 
let je potřebná doba pojištění kratší (u osoby do 20 
let je kratší než 1 rok, u osoby od 20 do 22 let 
alespoň 1 rok, u osoby od 22 do 24 let alespoň 2 
roky, osoby od 24 do 26 let alespoň 3 roky 
a u osoby od 26 do 28 let alespoň 4 roky). 
Podmínka potřebné doby pojištění se považuje 
za splněnou též, byla-li tato doba získána 
v kterémkoli období 10 roků dokončeném 
po vzniku invalidity. U lidí starších 38 let je 
při nesplnění této podmínky možné splnit 
podmínku potřebné doby pojištění 10 let v období 
posledních 20 let před vznikem invalidity 

http://www.tretivek.cz/201501/cssz-objasnuje-nejedny-myty-o-invalidnich-duchodech/
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(v takovém případě ovšem nelze potřebnou dobu 
hledat v období dokončeném po vzniku invalidity).

Potřebnou dobu lze získat kdykoliv v průběhu 
zákonem stanoveného období, nemusí být tedy 
získána bez přerušení.

Příklad 1: Občan narozený 5. 12. 1974 byl uznán 
invalidním pro invaliditu II. stupně. Vznik invalidity 
byl stanoven od 1. 11. 2014. Vzhledem k tomu, že 
jde o osobu starší 28 let, potřebná doba pojištění 
5 roků se zjišťuje buď z posledních 10 let před
vznikem invalidity, anebo z desetiletého období 
ukončeného po vzniku invalidity. Pojištěnec získal 
ke dni vzniku invalidity pouze 4 roky a 300 dnů. 

Chybí mu tedy do potřebné doby pojištění 65 dnů:

a)     chybějících 65 dnů může získat doplacením 
dobrovolné důchodového pojištění a to 
v rozhodném období před vznikem invalidity, 
tj. od 1. 11. 2004 do 31. 10. 2014;

b)     chybějící dobu pojištění může také 
odpracovat po vzniku invalidity, tj. po 1. 11. 2014. 
V tomto případě se bude potřebná doba 5 roků 
pojištění zjišťovat z posledních 10 let ode dne, kdy 
si chybějící dobu odpracoval. Bude-li potřebná 
doba pojištění získána např. 10. 1. 2015, rozhodné 
desetileté období bude stanoveno od 10. 1. 2005 
do 9. 1. 2015.

Příklad 2: Občan narozený 7. 11. 1969 byl uznán
invalidním pro invaliditu I. stupně se vznikem 
invalidity od 10. 6. 2014. Pojištěnec nezískal 
potřebnou dobu pojištění (5 roků v desetiletém 
období). Vzhledem k tomu, že se jedná o občana 
staršího 38 let, podmínka pro nárok na invalidní 
důchod se bude považovat též za splněnou, 
jestliže bude získána doba pojištění alespoň 10 
roků z posledních 20 let před vznikem invalidity. 
Pojištěnec v rozhodném období (10. 6. 1994 – 9. 
6. 2014) získal 11 roků a 120 dnů. V tomto případě 
tudíž byla splněna podmínka pro nárok a přiznání 
výplaty invalidního důchodu pojištěnci od 10. 6. 
2014. 

4. Invalidní důchod je přiznán natrvalo.
To je mylná domněnka. Zdravotní stav zpravidla 
není neměnný. V průběhu času může docházet 
k jeho zlepšení nebo naopak ke zhoršení. Z tohoto 
důvodu posudkový lékař při stanovení invalidity 
určí také termín kontrolní lékařské prohlídky. 
Provádí se obvykle v intervalu 1 – 3 roky 
na základě závažnosti zdravotního stavu. Podle 
výsledku kontrolní lékařské prohlídky může dojít 
ke změně invalidity na nižší nebo vyšší stupeň 
či posudkový závěr konstatuje, že pokles pracovní 
schopnosti neodpovídá invaliditě.

Občan také může požádat o změnu stupně 
invalidity, pokud se domnívá, že se změnil jeho 
zdravotní stav. Výsledkem posouzení však může 
být i snížení stupně či oduznání invalidity.

5. Invalidní důchod je přiznán automaticky, 
pokud je člověk rok na „nemocenské“.

Nikoliv. Řízení o přiznání invalidního důchodu se 
zahajuje výhradně na žádost občana. Pokud se 
člověk domnívá, že jeho zdravotní stav je 
dlouhodobě nepříznivý a odpovídá invaliditě, má 
právo podat žádost o invalidní důchod. Tyto 
žádosti sepisují OSSZ podle místa trvalého 
bydliště žadatele. Za občany, kteří kvůli svému 
zdravotnímu stavu nemohou sami podat žádost 
o důchod, ji mohou podat jejich rodinní příslušníci. 
Potřebují k tomu písemný souhlas žadatele 
o invalidní důchod a potvrzení ošetřujícího lékaře.

6. Pokud člověk nesouhlasí se 
stanoveným stupněm invalidity, nemá možnost 
odvolání.
Ani toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Proti 
samotnému posudku o uznání/neuznání stupně 
invalidity sice není možné podat samostatné 
odvolání, ale tento posudek je základním 
podkladem pro vydání rozhodnutí ve věci žádosti 
o invalidní důchod. Teprve poté, kdy člověk obdrží 
rozhodnutí o invalidním důchodu a nebude 
souhlasit, může proti němu podat tzv. námitky, a to 
do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

7. Invalidní důchod při dosažení důchodového 
věku automaticky ČSSZ přepočítává 
na starobní.
Není pravda. Pokud poživatel invalidního důchodu 
dosáhne důchodového věku a splní podmínku 
potřebné doby pojištění, má možnost 
prostřednictvím OSSZ podat žádost o starobní 
důchod. Jestliže vypočtený starobní důchod bude 
vyšší než vyplácený invalidní, bude mu starobní 
důchod přiznán. V opačném případě občanovi 
náleží nadále invalidní důchod v původní výši. 
Lidem, kteří v období, kdy pobírají invalidní důchod 
(týká se všech stupňů invalidity), dosáhnou 65 let 
věku, výplata důchodu nezaniká. ČSSZ ho 
ze zákona automaticky transformuje na důchod 
starobní. Výše důchodu se touto změnou nemění.

8. Ten, kdo pobírá invalidní důchod, si nemůže 
přivydělat.
Ne. Lidé s přiznaným invalidním důchodem podle 
svých možností pracovat mohou. Předpisy 
o důchodovém pojištění neobsahují žádné 
ustanovení, které by omezovalo výdělkové 
možnosti poživatelů invalidních důchodů. 
Poživatelé všech tří stupňů invalidních důchodů 
tedy mohou využít svůj zbývající pracovní 
potenciál a podle svých možností pracovat (neboli 
jsou v možnostech výkonu zaměstnání omezeni 
svým nepříznivým zdravotním stavem). Fakticky 
jsou výdělkově omezeni ti pojištěnci, kteří 
s ohledem na svůj zdravotní stav nejsou schopni 
výdělečné činnosti ani za zcela mimořádných 
podmínek. Tato skutečnost je vždy uvedena 
v rozhodnutí o invalidním důchodu.
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9. Pobírání invalidního důchodu se započítává 
do potřebné doby pojištění pro nárok 
na starobní důchod.
Ano, ale jen v zákonem stanoveném případě, 
záleží totiž na stupni invalidního důchodu. 
Pro nárok i výši starobního důchodu se započítává 
pouze doba pobírání invalidního důchodu 
pro invaliditu třetího stupně (dříve plného 
invalidního důchodu). U lidí, kteří pobírají 
(nebo v určitém období života pobírali) invalidní 
důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně 
(dříve tzv. částečný invalidní důchod) právní 
úprava předpokládá, že využijí svůj zbývající 
pracovní potenciál a budou vykonávat práci, kterou 
jim jejich zdravotní stav umožní. Pokud ale 
nevykonávají (nebo nevykonávali) činnost 
zakládající účast na pojištění, samotné období 
pobírání tohoto důchodu se do doby důchodového 
pojištění nepočítá. To může negativně ovlivnit 
budoucí nárok na řádný starobní důchod 
nebo jeho výši.

10. Ošetřující lékař doporučuje přiznání 
invalidního důchodu a konstatuje vznik 
invalidity.
Není pravdou, že ošetřující lékař (odborný 
či praktický) může potvrdit, že jeho pacient splňuje
kritéria pro přiznání invalidního důchodu z důvodu 
nepříznivého zdravotního stavu. Tuto kompetenci 
má jen posudkový lékař OSSZ, který 
při posuzování zdravotního stavu vychází 
z výsledků vyšetření ošetřujícího lékaře, 
odborného lékaře a popř. z výsledku vlastního 
vyšetření.

Více informací o podmínkách nároku na invalidní 
důchod lze získat na webu ČSSZ: 
http://www.cssz.cz/cz/duchodove-
pojisteni/davky/invalidni-duchody.htm, konkrétní 
situaci je vhodné řešit s OSSZ.

Zdroj: ČSSZ, 10.1.2015

Změna napadeného rozhodnutí 
při odvolání v neprospěch odvolatele
V poslední době se stále množí negativní 
zkušenosti mnoha žadatelů především o příspěvek 
na péči, ale i průkaz OZP, s podáním odvolání 
proti rozhodnutí o přiznání stupně příspěvku 
na péči a související výši příspěvku jednotlivých 
žadatelů a proti rozhodnutí o přiznání stupně 
průkazu OZP. Odvolateli je často, na základě jeho 
odvolání stupeň PNP, či OZP ještě snížen, 
či přímo odejmut.

Na průběh odvolacího řízení v této věci se plně 
vztahuje zák. č. 500/2004 Sb. správní řád 
v platném znění. Zde je rozhodnutí odvolacího 
správního orgánu v odvolacím řízení zakotveno 

v jeho § 90. Odvolací správní orgán je v této věci 
povinen se tímto ustanovením řídit.

V § 90, odst. 3, správního řádu zákon stanoví: 
„Odvolací správní orgán nemůže změnit napadené 
rozhodnutí v neprospěch odvolatele, ledaže 
odvolání podal také jiný účastník, jehož zájmy 
nejsou shodné, anebo je napadené rozhodnutí 
v rozporu s právními předpisy nebo jiným veřejným 
zájmem.“ To znamená, že v neprospěch 
odvolatele lze změnit na základě odvolání 
rozhodnutí jen zcela výjimečně a to v zákonem 
stanovených případech.

Těmi případy, kdy tak může učinit, tedy, kdy může 
změnit rozhodnutí v neprospěch odvolatele jsou:

a) odvolání podal také jiný účastník, jehož 
zájmy nejsou shodné (v případě odvolání 
proti rozhodnutí o PnP a OZP velmi 
nepravděpodobné)
b) napadené rozhodnutí je v rozporu s právními 
předpisy (ustanovení nejde vykládat natolik 
extenzívně, že např. posouzení zvládnutí, 
či nezvládnutí jedné, či několika konkrétních 
životních potřeb posudkovým lékařem při řízení 
v 1. stupni je posouzeno odvolacím orgánem 
jako chybné)
c) napadené rozhodnutí je v rozporu s jiným 
veřejným zájmem (podle mého názoru nejde 
považovat za veřejný zájem ve smyslu tohoto § 
např. úsporu financí, či nápravu chyby úřadu, který 
rozhodoval v 1. stupni)

Pokud bychom přijali extenzívní výklad, že 
odvolací správní orgán může změnit rozhodnutí 
v neprospěch odvolatele z důvodů výše ad 4) b, c, 
prakticky bychom absolutně znemožnili všechna 
odvolání ve zmíněných causách. Vždy je totiž 
možné odvolacím orgánem „přehodnotit“ zvládání 
životní potřeby tak, že v rozhodnutí orgánu 1. 
stupně životní potřeba původně hodnocená jako 
„nezvládnutá“ může být odvolacím orgánem 
hodnocena jak „zvládnutá“. A obdobně lze 
postupovat i u průkazů OZP. 

Takovýto extenzívní výklad je v přímém 
rozporu se smyslem ustanovení § 90, odst. 3 
správního řádu a nemůže tudíž 
být   v odvolacích rozhodnutích aplikován. 
Rozhodnutí, kterým odvolací orgán 
rozhodne   v neprospěch odvolatele a jeho 
situaci ještě zhorší je v příkrém rozporu 
s principem právní jistoty občanů a přímým 
porušením zákona.

Zdroj: www.pecujdoma.cz

Opustit zaměstnání nebo pečovat?
Lidé ve věku mezi 45–65 lety jsou čím dál častěji 
doslova „obloženi“ dvěma závazky. Musí zvládnout 
péči o své stále ještě ne zcela samostatné děti 
a zároveň zaopatřit své stárnoucí rodiče nebo 
prarodiče. Toto časově náročné období jde velmi 
těžko skloubit s pracovním úvazkem. Proto 

http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/invalidni-duchody.htm
http://www.pecujdoma.cz/
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příslušníci tzv. „sendvičové generace“ často stojí 
před otázkou, zda opustí zaměstnání, aby se mohli 
dlouhodobě věnovat svým blízkým. Může se péče 
o blízké započítat do důchodu?

Rozhodování by těmto lidem mohl ulehčit zákon 
o důchodovém pojištění, který na takové situace 
myslí a řeší je. Zákon totiž vymezuje tzv. náhradní 
doby pojištění, které se započítávají do potřebné 
doby pojištění pro důchod. Jde o některá období, 
ve kterých člověk nepracuje, není tedy výdělečně 
činný a neodvádí pojistné. Za náhradní doby 
pojištění se považují právě:

 doba osobní péče o osobu mladší 10 let, 
závislou na pomoci druhé osoby v I. stupni 
závislosti (lehká závislost), 

 doba osobní péče o osobu jakéhokoliv věku, 
která je závislá na pomoci druhé osoby ve II., 
III. nebo IV. stupni závislosti (středně těžká, 
těžká a úplná závislost). Započítává se doba 
péče o osoby blízké a od 1. 7. 2001 také 
o osoby žijící ve společné domácnosti, 

 před 1. 1. 2007 byla důvodem pro zápočet péče 
jako náhradní doby pojištění péče o osobu 
v různém stupni bezmocnou, po tomto datu se 
stupně bezmocnosti v právní úpravě 
transformovaly do I. (částečná bezmocnost) II. 
(převážná bezmocnost) nebo III. (úplná 
bezmocnost) stupně závislosti.

O účasti na důchodovém pojištění rozhoduje 
OSSZ
Doba poskytování výše zmíněné péče se 
prokazuje rozhodnutím okresní správy sociálního 
zabezpečení (v Praze Pražské, v Brně Městské -
OSSZ) o době a rozsahu péče. Návrh na zahájení 
řízení o vydání takového rozhodnutí lze podat 
nejdříve po skončení péče nebo v době jejího 
trvání – pokud pečující osoba v této době podává 
žádost o přiznání důchodu, nejpozději však 
do dvou let od skončení péče. O účasti 
na důchodovém pojištění rozhoduje OSSZ 
na základě podaného návrhu.

Doba péče se do důchodu započítává
Doba péče se pro účely důchodového pojištění 
hodnotí jako doba pojištění, tedy obdobně jako 
např. doba zaměstnání nebo doba samostatné 
výdělečné činnosti. Uvedená doba péče se 
hodnotí plně jak pro účely nároku na důchod, tak 
pro účely jeho výše.

Trvala-li náhradní doba péče o osobu závislou 
aspoň 15 let (ust. § 19a zákona č. 155/1995 Sb. 
o důchodovém pojištění), považuje se 
pro stanovení osobního vyměřovacího základu 
pro výpočet důchodu tato doba buď za dobu 
vyloučenou (a to i když se kryje s dobou pojištění, 
v níž měla osoba příjmy, event. náhrady 
zahrnované do vyměřovacího základu) nebo 
za dobu pojištění, v níž měla osoba příjmy 
v citovaném ustanovení uvedené. Pro účely 
osobního vyměřovacího základu se v tomto 

případě použije postupu, který je pro pečující 
osobu výhodnější.

Doba péče o osoby závislé, které nejsou osobou 
blízkou a ani nežijí s pečující osobou 
v domácnosti, není považována za dobu 
důchodového pojištění ani za náhradní dobu 
pojištění.

Osoba blízká a společná domácnost
Blízkou osobou je v zásadě rodinný příslušník. 
Zákon o důchodovém pojištění vymezuje, že jde 
o manžela nebo manželku, příbuzného v řadě 
přímé, dítě vlastní, osvojené nebo dítě převzaté 
do trvalé péče nahrazující péči rodičů, dále 
o sourozence, zetě, snachu nebo manžela rodiče, 
a to kteréhokoli z manželů. Společnou domácnost 
tvoří fyzické osoby, které spolu prokazatelně trvale 
žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Doba péče se prokazuje doklady
Při podání návrhu na zahájení řízení o vydání 
rozhodnutí o době a rozsahu péče žadatel 
předkládá zejména:

 doklad prokazující totožnost žadatele, 

 doklad prokazující totožnost osoby, o kterou 
je/bylo pečováno (občanský průkaz, úmrtní list, 
rodný list dítěte), 

 potvrzení krajské pobočky Úřadu práce 
prokazující dobu poskytování péče a stupeň 
závislosti nebo potvrzení o délce doby 
poskytování příspěvku při péči o blízkou osobu, 

 doklad prokazující příbuzenský vztah žadatele 
k osobě, o kterou je pečováno (např. rodné 
listy, z nichž vyplývá vzájemná příbuznost 
osob, oddací listy aj.), 

 v případech, kdy se nejedná o blízkou osobu, je 
třeba prokázat vedení domácnosti žadatele 
s opečovávanou osobou, např. čestným 
prohlášením.

Bližší informace o zápočtu doby péče a konzultace 
v konkrétní situaci poskytnou každý pracovní den 
pracovníci OSSZ nebo call centra pro důchodové 
pojištění na telefonním čísle 257 062 860.

Zdroj: www.pecujdoma.cz

Pomoc seniorům ohroženým domácím 
násilím
Týrání není jen fyzické násilí. Zahrnuje také 
psychické ponižování, ekonomické využívání, 
zanedbávání péče či sexuální násilí. Pokud jste se 
stali svědkem nebo obětí týrání či domácího násilí, 
nebojte se říci si o podporu. Můžete se obrátit 
na policii či intervenční centrum nebo zavolat 
na bezplatnou anonymní linku důvěry Senior 
telefon 800 157 157 a poradit se, jak dále 
postupovat. 

http://www.pecujdoma.cz/
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Zdroj: Život 90
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