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Zákon č. 306/2008 Sb. přinesl řadu výrazných 

změn v důchodovém pojištění. Nejdůležitější z nich 

se týkají započítávání doby pojištění, podmínek 

nároku na starobní důchod, invalidních důchodů 

a důchodů pečujících osob. Zároveň se také mění 

některé pojmy, což bude mít dopad i mimo oblast 

důchodového pojištění. Většina změn nabude 

účinnosti v roce 2010, v případě důchodu pečují-

cích osob již 1. července letošního roku.

Započítávání doby pojištění
V oblasti zápočtu dob důchodového pojištění je 

nejdůležitější změnou to, že doba 6 let studia na 

střední, vyšší odborné nebo vysoké škole bude do 

doby pojištění započítávána jen těm, kteří dosáh-

nou 18 let před rokem 2010. Tato změna se projeví 

zejména při výpočtu výše důchodu. Výše pro-

centní výměry důchodu může být v případě šesti-

letého studia o 9 % nižší, v případě pětiletého pak 

o 7,5 % nižší. Aby nedošlo k vyloučení nároku na 

invalidní důchody, je současně stanoveno, že pro 

účely doby pojištění pro nárok na invalidní důchod 

se doba studia bude i nadále za dobu pojištění 

považovat. Touto úpravou bude zajištěno i to, že 

zůstanou zachovány dosavadní podmínky nároku 

na vdovský a vdovecký důchod. 

Podmínky nároku na starobní 
důchod
U nároku na starobní důchod se hlavní změny 

týkají prodlužování potřebné doby pojištění. 

Zatímco před rokem 2010 stačilo 25 let pojištění 

a dosažení důchodového věku, v období let 2010–

2019 se zvyšuje doba pojištění tak, že v roce 2010 

činí 26 let a zvyšuje se o 1 rok až do roku 2019, 

kdy bude činit 35 let. 

Zároveň se prodlužuje doba pojištění v přípa-

dech, kdy je důchod přiznáván po dosažení věku 

65 let. Zatímco do roku 2010 stačilo 15 let, od tohoto 

roku do roku 2013 se hranice zvyšuje o rok, takže 

po roce 2013 bude činit nejméně 20 let a důchodový 

věk bude nejméně o 5 let vyšší, než je důchodový 

věk stanovený pro muže stejného data narození. 

Podrobnosti v tabulce na následující straně nahoře.

Invalidní důchody
Dosavadní systém plných a částečných invalid-

ních důchodů bude nahrazen systémem třístupňo-

vým. Podle znění zákona je pojištěnec invalidní, 

jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdra-

votního stavu nastal pokles jeho pracovní schop-

nosti nejméně o 35%. V případě, že pracovní 

schopnost poklesla: 

a)  nejméně o 35%, ale nejvíce o 49%, jedná se 

o invaliditu I. stupně,

b)  nejméně o 50%, ale nejvíce o 69%, jedná se 

o invaliditu II. stupně,

c) nejméně o 70%, jedná se o invaliditu 

III. stupně.

Pracovní schopností se rozumí schopnost pojiš-

těnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající 

jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnos-

tem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zku-

šenostem a znalostem a předchozím výdělečným 

činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se 

rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou 

činnost v důsledku omezení tělesných, smyslo-

vých a duševních schopností ve srovnání se sta-

vem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouho-

době nepříznivého zdravotního stavu.

Při určování poklesu pracovní schopnosti se 

vychází ze zdravotního stavu pojištěnce do-

loženého výsledky funkčních vyšetření; přitom se 

bere v úvahu:

a) zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňu-

jící pracovní schopnost,

b) zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav,

c) zda a jak je pojištěnec na své zdravotní 

postižení adaptován,

d) schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný 

druh výdělečné činnosti, než dosud vykoná-

val,

e) schopnost využití zachované pracovní schop-

nosti v případě poklesu pracovní schopnosti 

nejméně o 35 % a nejvíce o 69 %,

f) v případě poklesu pracovní schopnosti nej-

méně o 70 % též to, zda je pojištěnec scho-

pen výdělečné činnosti za zcela mimořád-

ných podmínek.

Za zdravotní postižení se pro účely posouzení 

poklesu pracovní schopnosti považuje soubor 

všech funkčních poruch, které s ním souvisejí.

Za stabilizovaný zdravotní stav se považuje 

takový zdravotní stav, který se ustálil na úrovni, 

která umožňuje pojištěnci vykonávat výdělečnou 

činnost bez zhoršení zdravotního stavu vlivem 

takové činnosti; udržení stabilizace zdravotního 

stavu může být přitom podmíněno dodržováním 

určité léčby nebo pracovních omezení.

Pojištěnec je adaptován na své zdravotní 

postižení [odstavec 4 písm. c)], jestliže nabyl, 

popřípadě znovu nabyl schopností a dovedností, 

které mu spolu se zachovanými tělesnými, smys-

lovými a duševními schopnostmi umožňují vyko-

návat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravot-

ního stavu vlivem takové činnosti. Procentní míra 

poklesu pracovní schopnosti se určuje v celých 

číslech.

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní 
důchod činí u pojištěnce ve věku:

a) do 20 let méně než jeden rok,

b) od 20 let do 22 let jeden rok,

c) od 22 let do 24 let dva roky,

d) od 24 let do 26 let tři roky,

e) od 26 let do 28 let čtyři roky a

f)   nad 28 let pět roků z posledních deseti let 

před vznikem invalidity. 

Pozor! Nově bude stanovena podmínka pro 
osoby, u nichž invalidita nastala po 38. roku. 
Zde je rozhodná doba 20 let před vznikem inva-
lidity a potřebná doba pojištění činí 10 roků. 

Význam této novinky si můžeme ukázat na 

modelovém příkladu. Čtyřicetiletá osoba se stala 

plně invalidní. Dobu pojištění má přitom od 18 do 

31 let. Podle dosavadních předpisů by nárok na 

invalidní důchod nebyl, nová úprava však již při-

znání důchodu umožňuje, neboť v období od 20 

do 40 let je 11 let doby pojištění. Podmínka 

potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní 

důchod se považuje za splněnou také tehdy, byla-

li tato doba získána v kterémkoliv období deseti 

roků dokončeném po vzniku invalidity, u pojiš-

těnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba 

pojištění dva roky. Velmi důležité je ustanovení 

o tom, že pro nárok na invalidní důchod se zapo-

čítává do doby pojištění též doba studia na střední 

nebo vysoké škole v České republice, a to před 

dosažením 18 let věku, nejdříve však po ukončení 

povinné školní docházky, a po dosažení věku 18 

let po dobu prvních šesti let tohoto studia. A též 

doba evidence na úřadu práce během období, 

kdy uchazeč o zaměstnání pobírá podporu 

v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, 

a v rozsahu nejvýše 3 let i doba, po kterou již tyto 

podpory v nezaměstnanosti nepobírá. Tříletá 

doba se zjišťuje zpětně ode dne nároku na 

důchod. Pozor –  pokud doba, kdy podporu 
v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci nepo-
bíral, spadá do doby před dosažením 55 let 
věku pojištěnce, započítává se tato doba nej-
výše v rozsahu jednoho roku! 

Pokud jde o výši invalidního důchodu, zůstává 

i zde zachován dvousložkový princip. Důchod bude 

nadále tvořen pevnou výměrou, jejíž výše činí v sou-

časné době 2 170 Kč, a procentní výměrou, která 

činí za každý celý rok doby pojištění měsíčně: 

a) 0,5% výpočtového základu u invalidity 

I. stupně,

b) 0,75% výpočtového základu u invalidity 

II. stupně,

c) 1,5% výpočtového základu u invalidity 

III. stupně.
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Z porovnání s dosavadní právní úpravou 

je zřejmé, že částky stanovené pro invaliditu 

I. a II. stupně byly stanoveny tak, že dosavadní 

výše procentní výměry částečného invalidního 

důchodu je určena pro invalidní důchody II. stupně 

a nově přibyla invalidita I. stupně. Výše 1,5% výpo-

čtového základu odpovídala plnému invalidnímu 

důchodu, výše 0,75% odpovídala částečnému 

invalidnímu důchodu. 

Pozor, velmi důležité! Přestože při změně 
stupně invalidity se nově stanoví výše invalid-
ního důchodu ode dne, kdy došlo ke změně 
stupně invalidity, u dosavadních částečných 
invalidních důchodů přiznaných před 1. 1. 2010 
zůstane výše důchodu zachována i v přípa-
dech, že tito lidé budou po tomto datu posou-
zeni jako invalidé I. stupně. Pokud jde o plné 
invalidní důchody, tam může dojít ke snížení na 
částku odpovídající I. nebo II. stupni invalidity 
od 13. splátky tohoto důchodu splatného po 
dni konání prohlídky. 

Důchod pečujících osob 
(tyto změny nabudou účinnosti dne 1. 7. 2009)
Vývoj výše starobních či plných invalidních 

důchodů pečujících osob prošel řadou změn. Vše-

obecně lze říci, že starobní či plné invalidní 

důchody vyměřované těmto osobám byly tím 

nižší, čím delší dobu trvala péče, a důchody hlu-

boko pod hranicí životního minima nebyly výjim-

kou. To bylo způsobeno dvěma okolnostmi: 

1) doba péče přesahující 5 let byla vyloučenou 

dobou jenom z 50%, což znamenalo, že 

výdělek dosažený po dobu výdělečné čin-

nosti byl rozpočítáván i na dobu péče, čímž 

pochopitelně docházelo k jeho snížení,

2) skutečností, že pokud měli tito lidé v době 

péče prakticky jakýkoliv příjem, byl tento pří-

jem brán za základ pro výpočet důchodu.

Zatímco první problém se podařilo vyřešit již 

v roce 2006, řešení druhého problému nastane až 

k 1. 7. 2009. 

Procentní výměra starobního invalidního dů-

chodu pojištěnce, který pečoval alespoň 15 let 

o blízkou nebo jinou osobu nebo o závislou 

osobu, se stanoví tak, že za jeho příjem před 1. 1. 

2007 se považuje částka 96 000 Kč vynásobená 

přepočítacím koeficientem. Takto získaná částka 

se přičte k jeho vyměřovacímu základu za pří-

slušný rok. Po 1. 1. 2007 se bude přičítat částka 

odpovídající příspěvku na péči k ročnímu vyměřo-

vacímu základu pojištěnce. Výše přepočítacího 

koeficientu se zjistí tak, že v čitateli je všeobecný 

vyměřovací základ za rok, za který se vypočítává 

roční vyměřovací základ pečující osoby, a ve jme-

novateli všeobecný vyměřovací základ 2007. Z této 

konstrukce vyplývá , že koeficient, který se počítá 

s přesností na 4 platná desetinná místa, bude vždy 

menší než 1 a jeho hodnota se bude snižovat tím 

více, čím déle půjdeme do minulosti. 

O částku uvedenou ve sloupci RVZ se zvýší 

úhrn ročních vyměřovacích základů pečující osoby 

za příslušný kalendářní rok. O úpravu důchodu je 

třeba požádat. Nic nezkazíte, jestliže žádost 

podáte ještě před nabytím účinnosti této změny, 

která je od 1. 7. 2009. 

Změna pojmu nezaopatřené dítě 
a její důsledky
Zákon č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon 

o důchodovém pojištění, přinesl jednu na první 

pohled nenápadnou, avšak pro řadu z vás velmi 

podstatnou změnu. Od 1. 1. 2010 dojde ke změně 

ve vymezení pojmu dítě, která bude mít dopad 

na poživatele sirotčích důchodů a na žadatele 
o příspěvek na zakoupení motorového vozidla. 

Změna spočívá v tom, že k dosavadním vymeze-

ním pojmu dítě § 20 přibude ještě další odst. 6 

stanovící, že za nezaopatřené dítě se nepo-
važuje dítě, které je poživatelem invalidního 
důchodu pro invaliditu III. stupně. Nárok na 
sirotčí důchod u těchto dětí zanikne!!!

Následující řádky by měli pozorně číst 
zejména rodiče nevidomých dětí či dětí s men-
tálním postižením, odůvodňujícím přiznání 
mimořádných výhod III. stupně, ve věku od 18 
do 26 let, které pobírají plný invalidní důchod: 

Dosud a do konce roku 2009 nebyla skuteč-

nost, že dítě pobírá plný invalidní důchod, pro 

účely vyhlášky č. 182/1991 Sb. překážkou pro po-
skytnutí příspěvku rodičům těchto dětí na úpravu 

bytu, zakoupení, celkovou opravu a zvláštní 

úpravu motorového vozidla, na provoz motoro-

vého vozidla i na individuální dopravu. Od 1. 1. 

2010 však již děti pobírající důchod pro invaliditu 

III. stupně, na který se přemění dosavadní plný 

invalidní důchod, nebudou za nezaopatřené 

považovány ani před dovršením 26 let. Rodiče 
dětí, které jsou úplně nebo prakticky nevidomé 
nebo které jsou držiteli průkazu ZTP/P z důvodu 
mentálního postižení a jsou poživateli plného 
invalidního důchodu a je jim méně než 26 let, 
mají v důsledku výše uvedené změny v letoš-
ním roce poslední možnost získat příspěvek na 
zakoupení motorového vozidla. Ustanovení § 35 

odst. 2 vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se 

provádí zákon o sociálním zabezpečení, zní:

„(2) Příspěvek na zakoupení motorového vozi-

dla nebo příspěvek na celkovou opravu motoro-

vého vozidla se poskytne též rodiči nezaopatře-

ného dítěte, jde-li o dítě starší tří let

a) s těžkou vadou nosného nebo pohybového 

ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písme-

nech a) až g),

b) úplně nebo prakticky nevidomé nebo

c) mentálně postižené, jehož mentální postižení 

odůvodňuje přiznání mimořádných výhod 

pro těžce zdravotně postižené občany 

III. stupně,

ROK VVZ PK RVZ

2007 21 527 1 96 000

2006 20 050 0,9314 89 413

2005 18 809 0,8737 83 879

2004 17 882 0,8307 79 745

2003 16 769 0,7790 74 782

2002 15 711 0,7298 70 063

2001 14 640 0,6801 65 287

2000 13 490 0,6267 60 159

1999 12 655 0,5879 56 435

1998 11 693 0,5432 52 145

1997 10 696 0,4969 47 699

1996 9 676 0,4495 43 150

1995 8 172 0,3796 36 443

1994 6 869 0,3191 30 632

1993 5 817 0,2702 25 941

1992 4 644 0,2157 20 710

1991 3 792 0,1762 16 910

1990 3 286 0,1526 14 654

1989 3 170 0,1473 14 137

1988 3 095 0,1438 13 802

1987 3 026 0,1406 13 494

1986 2 964 0,1377 13 218

VVZ  Všeobecný vyměřovací základ

PK  Přepočítací koeficient

RVZ Roční vyměřovací základ

Rok 
narození

Důchodový věk činí u

Mužů
Žen s počtem vychovaných dětí

0 1 2 3 4 5 a více
1936 60r+2m 57r 56r 55r 54r 54r 53r

1937 60r+4m 57r 56r 55r 54r 54r 53r

1938 60r+6m 57r 56r 55r 54r 54r 53r

1939 60r+8m 57r+4m 56r 55r 54r 54r 53r

1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 54r 53r

1941 61r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 54r 53r

1942 61r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 54r+4m 53r

1943 61r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 54r+8m 53r+4m

1944 61r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 55r 53r+8m

1945 61r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 55r+4m 54r

1946 61r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 55r+8m 54r+4m

1947 62r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 56r 54r+8m

1948 62r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 56r+4m 55r

1949 62r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 56r+8m 55r+4m

1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 57r 55r+8m

1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 57r+4m 56r

1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 57r+8m 56r+4m

1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 58r 56r+8m

1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 58r+4m 57r

1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 58r+8m 57r+4m

1956 63r+6m 63r 61r+8m 60r+4m 59r 59r 57r+8m

1957 63r+8m 63r+4m 62r 60r+8m 59r+4m 59r+4m 58r

1958 63r+10m 63r+8m 62r+4m 61r 59r+8m 59r+8m 58r+4m

1959 64r 64r 62r+8m 61r+4m 60r 60r 58r+8m

1960 64r+2m 64r+2m 63r 61r+8m 60r+4m 60r+4m 59r

1961 64r+4m 64r+4m 63r+4m 62r 60r+8m 60r+8m 59r+4m

1962 64r+6m 64r+6m 63r+8m 62r+4m 61r 61r 59r+8m

1963 64r+8m 64r+8m 64r 62r+8m 61r+4m 61r+4m 60r

1964 64r+10m 64r+10m 64r+4m 63r 61r+8m 61r+8m 60r+4m

1965 65r 65r 64r+8m 63r+4m 62r 62r 60r+8m

1966 65r 65r 65r 63r+8m 62r+4m 62r 61r

1967 65r 65r 65r 64r 62r+8m 62r 61r+4m

1968 65r 65r 65r 64r 63r 62r 61r+8m
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a rodič bude motorové vozidlo používat pro 

dopravu tohoto dítěte. Za rodiče se považuje pro 

účely těchto příspěvků též osoba, které bylo dítě 

svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na 

základě rozhodnutí příslušného orgánu. Pokud je 

dítě umístěno k celoročnímu pobytu v ústavu soci-

ální péče, popřípadě ve zdravotnickém nebo 

obdobném zařízení, je též podmínkou pro poskyt-

nutí příspěvku podle věty první, že rodič dítě pravi-

delně navštěvuje. Příspěvek může být poskytnut 

jen jedné oprávněné osobě.“

Tím, že dítě požívající invalidní důchod pro 
invaliditu III. stupně (za ten budou považovány 
dosavadní plné invalidní důchody) už nebude 
považováno za nezaopatřené, nebudou mít od 
1.1. 2010 jeho rodiče na příspěvek nárok. 

Možná někoho překvapí, že jsem se v předcho-

zím textu nezmínil o rodičích dětí s těžkými vadami 

nosného nebo pohybového ústrojí. Je to dáno tím, 

že tyto děti mají samostatný nárok, neboť zdra-

votní indikace pro ně jsou shodné se zdravotními 

indikacemi dospělé osoby a změna ve vymezení 

pojmu nezaopatřené dítě nebude mít na jejich 

postavení ve vztahu k tomuto příspěvku žádný vliv. 

Stejně tomu bude i v případě kombinovaného 

postižení, kde kromě mentálního postižení budou 

také těžké vady nosného nebo pohybového ústrojí 

nebo se tyto vady vyskytnou v kombinaci se zra-

kovým postižením dítěte. Pokud od vyplacení pří-

spěvku neuplynulo ještě 5 let, je nutné zvážit, 

zda-li má smysl část příspěvku vrátit a požádat 

o příspěvek znovu s tím, že nebude možné uplat-

nit nárok na vrácení daně z přidané hodnoty (ta se 

vrací jen za jeden automobil zakoupený v tuzem-

sku v období pěti let), anebo na možnost získání 

příspěvku zcela rezignovat. 

Změny budou mít dopad dále 
na následující příspěvky:
– příspěvek na úpravu bytu – rodiče nezaopat-

řených dětí s těžkými vadami nosného nebo 

pohybového ústrojí a úplně nebo prakticky 

nevidomých,

– příspěvek na zakoupení, celkovou opravu 
a zvláštní úpravu motorového vozidla – 

rodiče nezaopatřených dětí úplně nebo prak-

ticky nevidomých a mentálně postižených, 

u nichž je toto postižení důvodem pro přiznání 

mimořádných výhod III. stupně,

– příspěvek na provoz motorového vozidla – 

rodiče nezaopatřeného dítěte, léčeného na kli-

nice fakultní nemocnice pro onemocnění 

zhoubným nádorem nebo hemoblasthosou,

– příspěvek na individuální dopravu –  rodiče 

nezaopatřeného dítěte, léčeného na klinice 

fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným 

nádorem nebo hemoblasthosou. 

Tyto důsledky jsou dány tím, že podle ustano-
vení § 12 vyhlášky č. 182/1991 Sb. se nezaopat-
řenost dítěte pro účely této vyhlášky posuzuje 
podle zákona o důchodovém pojištění. 

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní 
stav od 1. 1. 2010
„Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se po-

važuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, 

smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce 

významné pro jeho pracovní schopnost, pokud 

tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle 

poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude 

trvat déle než 1 rok.“

Změna spočívá ve vymezení oblastí, v nichž 

dochází k ovlivnění pracovní schopnosti, a také 

v zavedení pojmu pracovní schopnost do defi-
nice dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu. Zařazení tohoto pojmu otevírá prostor pro 

využití léčebné moci papíru, neboť pojem „pra-

covní schopnost“ je odlišný od dosavadního 

pojmu „schopnost soustavné výdělečné činnosti“, 

a je tudíž pochopitelné, že bodové ohodnocení 

zdravotních postižení pro účely invalidity musí být 

jiné, než to současně platné. 

A na závěr omluva a oprava. V minulém čísle 

jsem u příspěvku na bydlení chybně uvedl, že pří-

spěvek nezávisí na výši nájemného. Pokud by byly 

náklady na bydlení vyšší než 30, respektive 35 % 

příjmu, avšak nižší než normativní náklady, náleží 

příspěvek jen do výše nákladů na bydlení. 

Jan Hutař

Z pražského zasedání předsednictva 
Evropského fóra osob se zdravotním postižením
Ve dnech 27. února. až 1. března se v Praze konalo zasedání předsednictva 

Evropského fóra osob se zdravotním postižením (EDF), což je evropská stře-

chová organizace hájící zájmy 50 milionů zdravotně postižených občanů. 

EDF zahrnuje evropské národní i mezinárodní organizace OZP a jeho poslá-

ním je úsilí o zajištění plného přístupu OZP k základním lidským právům jejich 

aktivním zapojením do tvorby a prosazování evropské politiky.

Zasedání předsednictva EDF je pořádáno pravidelně dvakrát do roka 

a jeho hostitelem je vždy národní rada OZP předsedající členské země EU. 

Nyní to tedy byla Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, coby 

členská organizace EDF.

Této významné akce se vedle vedoucích činitelů evropských organizací 

OZP zúčastnili i čeští političtí představitelé. Byli mezi nimi ministr bez portfeje 

a předseda Legislativní rady vlády ČR Pavel Svoboda, státní tajemník 

a náměstek ministra práce a sociálních věcí Petr Šimerka či vedoucí sekreta-

riátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Pavel Ptáčník. Ministr 

Svoboda ve svém projevu vyzdvihl důležitost ratifikování Úmluvy OSN o prá-

vech osob se zdravotním postižením v ČR a ujistil přítomné, že k němu dojde 

v nejbližších měsících. Yannis Vardakastanis, předseda EDF, vyjádřil svá oče-

kávání od českého předsednictví během červnové Rady ministrů práce 

a sociálních věcí, kde se bude zmíněný dokument projednávat.

Na zasedání byly dále projednávány zprávy o činnosti EDF a všech jeho 

výborů, aktuální informace a strategie v otázce komplexního evropského 

antidiskriminačního zákonodárství, kampaň k volbám do Evropského parla-

mentu, otázky členství, přehled hospodaření, strategie týkající se návrhu 

nových evropských předpisů o právech cestujících v autobusové a námořní 

dopravě atd. Velmi podnětný a diskutovaný byl také přednesený návrh bel-

gického fóra OZP na zavedení jednotné evropské identifikační karty 

pro OZP.

Ondřej Folk

Digitalizace televize a zdravotně postižení občané
Přechod na digitální televizní vysílání je v plném 

proudu, 30. dubna 2009 bude ukončeno analo-

gové televizní vysílání z vysílače Praha – Žižkov 

a další vysílače budou brzy následovat. V souvis-

losti s přechodem na digitální televizní vysílání pro-

bíhá už od podzimu intenzivní informační kampaň, 

jejíž páteří jsou webové stránky www.digitalne.tv 

a bezplatná infolinka 800 90 60 30. Kampaň se 

cíleně zaměřuje také na specifické skupiny lidí, 

kteří jsou omezeni v přístupu k informacím nebo 

jsou tělesně či duševně handicapovaní. Proto pro-

běhla jednání mezi Národní koordinační skupinou 

pro digitalizaci vysílání v ČR (dále jen NKS), která 

je pověřena celorepublikovou koordinací pře-

chodu na digitální vysílání včetně zajištění infor-

mační kampaně, a Národní radou osob se zdra-

votním postižením ČR. NRZP ČR následně 

písemně pověřila občanské sdružení TRIANON, 

jmenovitě jejího předsedu Jaroslava Dembinného, 

vypracováním Komplexní analýzy specifických 

skupin obyvatelstva. Specifickými skupinami jsou 

míněni občané v ústavech sociální péče, osoby se 

zdravotním postižením a senioři. Komplexní ana-

lýza (dostupná na stránkách Ministerstva vnitra na 

adrese http://www.mvcr.cz/soubor/analyza-skupin-

pdf.aspx) je výchozím materiálem pro informační 

kampaň orientovanou na tyto cílové skupiny.

Na základě výběrového řízení bylo pro rok 2009 

pověřeno koordinací informační kampaně ve 

vztahu k OZP občanské sdružení TRIANON-

ČECHY, se sídlem v jihočeském Vimperku. Naše 

občanské sdružení začalo na této věci bezod-

kladně pracovat a ve spolupráci s ředitelem regio-

nálního odboru NRZP ČR Jiřím Venclem, koordi-

nátorkou hl. m. Prahy Janou Hrdou, koordinátorkou 

Středočeského kraje Marií Madejovou a koordiná-

torkou Plzeňského kraje Janou Petrovou byla defi-

nována základní struktura efektivního přenosu 

informací pro OZP. Jako nejvhodnější formu jsme 

zvolili školicí semináře s přímým zapojením OZP 

do dalšího procesu informování. Při této formě 

plošného informování bude možné získat certifikát 

digitalizačního informátora, který bude držitele 

opravňovat k dalšímu (honorovanému) informo-

vání dalších OZP. První takové semináře pro OZP 
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Problémy osob se sluchovým postižením z pohledu 
občanského sdružení EPHATA Praha
(Efektivní Pomoc lidem s HAndicapem sluchovým. TAké Vy se otevřete jim!) 

Cílem a posláním sdružení je získat a podporovat sluchově postižené, jejich 

rodiny, přátele a zájemce o tuto problematiku a věnovat se zdravotním, soci-

álním, výchovně-vzdělávacím, psychologicko-společenským problémům, se 

kterými je „neviditelný sluchový handicap“ vždy spojen. Média dnes pře-

vážně informují o neslyšících, kterých je v České republice asi 6000 až 7000. 

Sluchově postižených ale žije v ČR desetinásobek a jde o lidi všech věko-

vých kategorií. Problémem je, že diagnostika a následné lékařské, odborné 

vyšetření, poskytnutí kompenzačních pomůcek a logopedická práce 

s postiženými jsou často poskytovány se zpožděním.

Co se nám již podařilo v roce 2009?
Je to radostná zpráva. Milé maminky, budete-li mít letos miminko, dostanete 

v porodnici ke zdravotnímu a očkovacímu průkazu ještě brožurku „Maminko, 

všímejte si, jak vaše miminko slyší…! s pěknými obrázky a poučením. Dětský 

lékař sice vaše dítě do jednoho roku v rámci preventivních prohlídek vyšetří 

na fyzické i smyslové aktivity, ale ukažte mu i brožurku, která poučila již vás.

Potěšilo nás, že 6. a 7. dubna je zařazeno mezi akce, jež se konají při pří-

ležitosti českého předsednictví EU, také setkání evropských reprezentantů na 

téma „Evropa přátelská dětem“. Předsedkyně EPHATA, o.s., je členkou sekce 

DIC. Na semináři o plnění úmluvy OSN o právech dítěte v ČR zařadila do 

závěru skupiny pro péči pro děti a jejich ochranu:

I) znovu zavést systém depistáže handicapovaných dětí, zajistit jeho 

financování, věnovat větší prostředky na osobní asistenci handicapova-

ným dětem,

II) respektovat práva zdravotně postižených dětí na odbornou péči stano-

venou lékaři i práva zdravých dětí žijících se zdravotně postiženými 

rodiči.

Je velmi důležité, aby práva dítěte byla společností více akceptována a vlá-

dou deklarovaná rodinná politika a dávkový systém sledoval plnění péče 

o postižené děti, zvláště ze sociálně znevýhodněných rodin.

A poslední dobrá zpráva!
Psychorehabilitační a sociálně motivační pobyt pro sluchově postižené děti 

a jejich rodiče se uskuteční letos od 4. října do 9. října, jako dříve v hotelu 

Pramen, za Černým mostem, Praha 9. Nejdůležitější je, že za vše, tedy za 

celodenní stravu, ubytování, péči o vaše děti a odborné přednášky a besedy 

s rodiči, zaplatíte jen 1500 Kč. Bližší informace získáte ráno do 9.00 a večer 

od 20.00 do 22.00 na telefonních číslech 281 86 39 21 či 721 549 408. Dotazy 

je možné směřovat i na emailové adresy ephata@seznam.cz a nejedla@prf.

cuni.cz. Těšíme se na Vaše dotazy. Během dubna budou informace  spolu 

s přihláškou také na internetových stránkách www.ephata.xf.cz. Předběžné 

přihlášení bude nutné do 15.května. 

Vozíčkář: řidič, nebo chodec? 
Co na to zákon aneb Měli bychom znát svou identitu

Ke kurióznímu případu byli v polovině února přivo-

láni brněnští strážníci do jednoho z nočních barů. 

Obsluha tam odmítla natočit vozíčkáři pivo s tím, 

že nesmí nalévat alkoholické nápoje invalidovi na 

vozíčku, protože je „něco jako cyklista“.

Kauza zaujala média, z jejichž reportáží vyply-

nulo, že vozíčkář je brán jednoznačně jako cho-

dec. Chyběla ale právní argumentace, což NRZP 

ČR chce v tomto čísle napravit:  

Člověk pohybující se na vozíku pro invalidy 

(dále jen „vozíčkář”) je zmiňován celou řadou 

právních předpisů. Nejdůležitější vymezení 

jeho postavení z hlediska toho, zda se jedná 

o chodce, nebo řidiče, je obsaženo v zákoně č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunika-

cích a o změnách některých zákonů (zákon o sil-

ničním provozu). Tento zákon v § 2 vymezení 

základních pojmů stanoví, že 

d) řidič je účastník provozu na pozemních komu-

nikacích, který řídí motorové nebo nemotorové 

vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na 

zvířeti,

e) vozka je řidič, který řídí potahové vozidlo,

f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozi-

dlo nebo tramvaj,

g) motorové vozidlo je nekolejové vozidlo pohá-

něné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus,

h) nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se 

pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní 

kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo,

i) jízdní souprava je souprava složená z jednoho 

nebo více motorových vozidel a jednoho nebo 

více přípojných vozidel, 

j) chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, 

dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční 

vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, 

pohybuje se na lyžích nebo kolečkových brus-

lích anebo pomocí ručního nebo motorového 
vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl 

o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně. 

Z tohoto ustanovení je zjevné, že technické 

parametry, např. šířka, jsou podstatné jen pro 

ruční vozík, nikoliv pro vozík pro invalidy, a pro 

motocykly. Osoba, která tlačí nebo táhne ruční 

vozík o celkové šířce převyšující 600 mm, již není 

chodcem, a je tedy zřejmě nutné ji považovat za 

řidiče nemotorového vozidla. Obdobně i osoba, 

která vede motocykl o objemu válců nad 50 cm3, 

již definici chodce nesplňuje. Naproti tomu u osob 

pohybujících se pomocí ručního nebo motorového 

vozíku pro invalidy se s žádným omezením ve 

smyslu technické specifikace, ať již rozměrů či 

jiných údajů, v tomto ustanovení nesetkáme. Jsou 

na stejné úrovni jako osoby pohybující se na lyžích 

nebo kolečkových bruslích. Zde také nejsou žádná 

omezení, z nichž by se dalo vyvodit, že při překro-

čení určitých parametrů takové osoby již za 

chodce považovány nejsou.

Rovněž v ustanovení § 53 upravujícím povin-

nosti a práva chodce se v odstavci 6 uvádí, že 

osoba pohybující se pomocí ručního nebo moto-

rového vozíku pro invalidy nesmí na chodníku 

nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce. 

Obdobná je úprava i pro osoby vedoucí jízdní kolo 

nebo pohybující se na lyžích, kolečkových brus-

lích nebo podobném sportovním vybavení. Je 
tedy zjevné, že z hlediska silničního zákona je 
osoba pohybující se pomocí vozíku pro invalidy 
chodcem, a to bez ohledu na rozměry či případ-
nou rychlost vozíku.

Pokud se argumentuje tím, že jiné právní před-

pisy stanoví například technické podmínky, které 

upřesňují parametry vozíku, například šířku přesa-

hující jeden metr, konstrukční rychlost nad 6 kilo-

metrů v hodině apod., nemění to nic na výše uve-

dených ustanoveních zákona č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních komunikací a o změ-

nách některých zákonů.                       Jan Hutař

se uskuteční 9., 16. a 28. dubna vždy od 13:00 

v SETRANS Integračním centru na pražském Cho-

dově (ulice Filipova 2031/1). Jako zcela speciální 

nabídku jsme zvolili zřízení informačních center, 

kde bude možné si přímo vyzkoušet zapojení set-

top boxů. První z těchto center bude zřízeno 

v Praze 5 ve Zborovské ulici č. 46. Zvlášť pro OZP 

vytvoříme webové informační stránky s čtecím 

modulem pro slabozraké, dále řadu srozumitel-

ných tiskovin, včetně materiálů v Braillově písmu 

(digitální televize totiž kromě televizního vysílání 

umožní i mnoho nástavbových možností, které 

budou užitečné i pro slabozraké). Zároveň 

uvažujeme o vysoce nadstandardní službě pro 

OZP, kterou může být dokonce až osobní asis-

tence při montáži set-top boxů. Zkušenosti, které 

postupně získáme v Praze a Středočeském kraji, 

bude možné v následujících měsících a letech 

využít i v ostatních regionech, tento rok zejména 

v Plzeňském kraji, kde se analogové vysílání bude 

vypínat již letos na podzim.

Za občanské sdružení TRIANON ČECHY

Jiří Mánek

Cestovní kancelář 
Adriatic Curatio 
finančně podporuje 
aktivity Národní rady 
osob se zdravotním 
postižením ČR 
(www.adriatic.cz).
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NON-HANDICAP
13. VÝSTAVA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

PRAGOMEDICA
31. ROČNÍK ZDRAVOTNICKÉHO VELETRHU

21. - 24. 4. 2009
Otevírací doba: 21. - 23. 4. 2009 10.00 - 17.00, 24. 4. 2009 10.00 - 15.00

Bohatý doprovodný program:
° Jsme tu i pro Vás! - od A do Z o komunikaci lidí s vadami sluchu a těmi, kteří je chrání a pomáhají jim (Policie ČR, Praha) ° Tísňová péče Areíon (Život 90) 
° Roska a její přínos lidem s roztroušenou sklerózou (Karel Hrkal a Bc. Vendula Plavcová, UNIE ROSKA) ° Simultánní přepis mluvené řeči - nová služba pro 
osoby se sluchovým postižením (Martin Novák, Česká unie neslyšících, Praha) ° Chci studovat na vysoké škole! (Metropolitní univerzita, Praha) ° Bezbariérová 
komunikace a práce s PC (ing. Veronika Sedláčková, LifeTool) ° Získej klíč ke své práci (ACZ, personální a vzdělávací agentura) ° Sociálně právní minimum pro 
osoby se zdravotním postižením - právní poradenství (JUDr. Jan Hutař, NRZP ČR) ° Český znakový jazyk (Česká komora tlumočníků znakového jazyka) ° Projekt 
dopravní výchovy v mateřských školách (Pavel Brychca, Automotoklub zdravotně postižených, Příbram) ) ° Nový portál pro seniory www.seniorum.cz (Život 90) 
° Asociace pro osobní asistenci - valná hromada (APOA) ° Veřejné krajské shromáždění (Středočeská krajská rada osob se zdravotním postižením) ° Houslový 
koncert (Gabriela Pokludová, Pražská konzervatoř) ° Mental Power Prague Film Festival - festival hraných filmů (ne)herců s mentálním a kombinovaným posti-
žením (Hendaver) ° Výcvik vodicích a asistenčních psů, canisterapie – ukázky (HELPPES,  PES PRO TEBE,  POMOCNÉ TLAPKY) ° Taneční aerobic (Společnost 
na podporu lidí s mentálním postižením, Příbram) ° Sportovní aktivity osob se zdravotním postižením ve Středočeském kraji (Rostislav Čichoň, FTVS) 

Výstaviště Incheba Expo Praha - Holešovice

NON-HANDICAP 21. - 24. 4. 2009
Výstaviště Incheba Expo Praha – Holešovice

Po předložení tohoto kuponu na pokladně získáte 
bezplatnou jednodenní vstupenku na komplex
veletrhů PRAGOMEDICA a NON-HANDICAP 2009

Souhlasím se zařazením do adresní banky odborných návštěvníků veletrhu. Podpisem dávám společnosti INCHEBA PRAHA spol. s r.o. souhlas s tím,
aby podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb. mohla využít výše uvedené kontaktní údaje k zasílání svých obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků.

 Firma

 Jméno  Příjmení

 Ulice, č.  Město

 PSČ

 Podpis/ Razítko

 Telefon / GSM

 E-mail
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Pozvánka na konferenci Evropou bez bariér
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR si Vás dovoluje pozvat na 

dvoudenní mezinárodní konferenci s názvem EVROPOU BEZ BARIÉR, která 

se koná ve dnech 20. až 21. dubna v Top Hotelu Praha, Blažimská 1781/4, 

149 00 Praha 4.

Konference je pořádána pod záštitou ministra práce a sociálních věcí 

České republiky Petra Nečase a je zařazena mezi doprovodné akce čes-
kého předsednictví Evropské unii.

NRZP ČR chce konferencí pokračovat v diskusi o podmínkách pohybu 

osob se zdravotním postižením po členských státech EU, kterou zahájila 

v říjnu 2008 na veletrhu MEDICAL FAIR 2008 v Brně. Každá země Evropské 

unie má v současné době jiný soubor podpor pro osoby se zdravotním 

postižením. Totéž platí i pro oblast cestování po zemích EU, kdy jsou systémy 

podpor osob se zdravotním postižením většinou nepřenositelné. Iniciativa 

Národní rady osob se zdravotním postižením ČR má za cíl v rámci předsed-

nictví České republiky Evropské unii podmínky pohybu a vyrovnávání pří-

ležitostí zmapovat, případně některé jejich prvky navrhnout ke sladění v mezi-

národním měřítku. Na iniciativě spolupracují i zástupci dalších členských 

zemí EU –  především však Švédská federace organizací osob se zdravot-
ním postižením.

Program konference:
20. 4. 2009: 1. blok 10.00–12.00

POHYB EVROPOU BEZ BARIÉR
Vyrovnávání příležitostí v oblasti mobility osob se zdravotním postižením

2. blok 12.00–16.00

EUROKLÍČ – podpora mobility osob se zdravotním postižením

21. 4. 2009: 3. blok 10.00–12.00

VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ V EVROPĚ BEZ BARIÉR
Vyrovnávání příležitostí v oblasti vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravot-

ním postižením

4. blok 12.00–13.00

STŘEDOEVROPSKÁ SKUPINA PRO INTEGRACI OSOB SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM
Mobilita a sociální turistika v rámci zemí Středoevropské skupiny pro integ-

raci OZdP

Účast na konferenci je zdarma! Těšíme se na Vás! Aktuální informace o pro-

gramu konference naleznete na webové adrese www.nrzp.cz.

Představujeme členské organizace NRZP ČR
Česká unie neslyšících; ČUN
Havlíčkova 4, 110 00 Praha 1
www.cun.cz

tel.: 222 328 900
e-mail: deafunie@mbox.vol.cz 

ČUN je sdružením, jehož činnost je zaměřena 

nejenom na osoby se sluchovým postižením, ale 

je otevřeno i jejich příbuzným, přátelům a všem, 

kdo se zajímají o problematiku sluchového 

postižení a specifickou kulturu neslyšících. Věk 

členů ani klientů není nijak omezen. K dnešnímu 

dni jich je kolem 500.Ve svých centrech sociálních 

služeb ČUN poskytuje neformální prostředí pro 

plnohodnotnou komunikaci a rozvoj v českém 

znakovém jazyce, znakované češtině a jiných 

komunikačních systémech a umožňuje společen-

ské a kulturní kontakty. Časopis UNIE pravidelně 

upozorňuje na kulturní akce, jako jsou Mluvící ruce 

nebo Společenský ples neslyšících. Články také 

pojednávají o činnosti předsedy pražské organi-

zace Martina Nováka či jeho pracovnice Oty Pače-

sové nebo lektorky kurzů znakového jazyka Elišky 

Vyorálkové. Tyto kurzy nabízejí sdružení v Brně, 

Třebíči, Ostravě, Frýdku-Místku, Praze a Zlíně. 

„Poskytuje se zde také sociálně právní pora-

denství. Přišla sem třeba jedna neslyšící paní, pro-

tože jí Vodafone nechtěl dát zákonnou úlevu 

z ceny. Bylo to pro ni důležité, domlouvá se jenom 

mobilem, protože tam je to možné SMSkami. 

Pomohli jsme jí najít ten správný formulář a dobře 

to dopadlo,“ vypráví jeden z pracovníků František 

Šmolík.

Občanské sdružení Autistik
Kyselova 1189/24, 182 00 Praha 8
www.volny.cz/autistik

tel: 605 400 865
e-mail: autistik@volny.cz

Sociální slepota. I tak se někdy mluví o autismu, 

jedné z nejzávažnějších poruch dětského men-

tálního vývoje. Rodičům autistických dětí 

i dospělým pacientům od roku 1994 pomáhá 

občanské sdružení Autistik. Je členem mezinárod-

ních organizací Autism-Europe a Světové auti-

stické organizace. Jejím posláním je vytváření 

podmínek pro snažší integraci občanů s tímto 

postižením do společnosti a ochrana jejich práv 

i jejich rodin. Statutárním zástupcem Autistiku je 

Miroslava Jelínková, která v roce 2003 získala 

Cenu ministryně zdravotnictví. 

Autistik nabízí rehabilitační, terapeutické 

a ozdravné pobyty pro rodiny s autistickými dětmi, 

prosazuje lidská i občanská práva osob s po-

stižením, iniciuje jednání o změně legislativy. 

„Pokud má někdo lehčí postižení, pomáháme mu 

najít vhodnou školu a asistenci,“ líčí předsedkyně. 

„Před 10 lety k nám přijeli z malé vesnice bezradní 

rodiče s malým chlapcem. Ve třech letech mu dia-

gnostikovali autismus a poradili, ať ho raději dají 

do ústavu, vždyť mají zdravou dceru, ať se věnují 

jí. Pozvali jsme je na letní pobyt a přijela rozpadlá 

rodina, tatínek vzteklý, maminka jen plakala. Pra-

covali jsme s každým zvlášť a po 10 letech rodina 

funguje, otec pracuje v legislativní skupině Autis-

tiku, matka studuje, u chlapce sice postižení trvá, 

ale v rámci možností maximálně prospívá. Bez 

zásahu Autistiku by se v tom byli utopili,“ zakon-

čuje Miroslava Jelínková.

Autistik má dvě stovky členů. Na Mezinárodní 

den autismu, který připadá na 2. dubna, plánuje 

otevřít nové specializované pracoviště s názvem 

„Domeček“ pro dospělé klienty.

Občanské sdružení Společnosti C-M-T
se sídlem 2. LF UK v Praze,

Klinika dětské neurologie

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol

www.c-m-t.cz

tel: 420 724 330 798, 605 258 522 
e-mail: c-m-t@post.cz

Společnost C-M-T je občanským sdružením, které 

bylo založeno v červnu 1999. Cílem jeho činnosti 

je obhajoba, prosazování a naplňování zájmů 

a potřeb zdravotně postižených osob s onemoc-

něním Charcot-Marie-Tooth ( CMT). Společnost 

má v současné době přes 250 členů a více než 50 

spolupracujících lékařů. 

CMT je dědičná neuropatie, kterou je v České 

republice postiženo asi 4000 lidí. U pacientů se 

postupně zhoršuje hybnost dolních a posléze 

i horních končetin, jako následek poškození jejich 

periferních nervů. 

Sdružení se podle místopředsedkyně Blanky 

Klouzalové snaží zapojit různými akcemi i rodiče 

dětí s touto nemocí. „Za největší úspěch můžeme 

po važovat vzájemnou spolupráci s lékaři, kteří k nám 

pacienty s CMT posílají nebo se na nás obrací 

s dotazy o pomoc a rady,“ dodává Klou zalová.

Výbor vedení společnosti v čele s Mgr. Micha-

lem Šimůnkem se snaží zlepšovat informovanost 

o problematice CMT, organizovat setkání pacientů 

s tímto onemocněním i jejich rodin, vytvořit 

seznam lékařů a dalších odborných pracovníků ve 

zdravotnictví obeznámených s problematikou této 

choroby. Zároveň se snaží shromažďovat finanční 

prostředky pro organizování podpůrných pro-

gramů a výzkum onemocnění CMT, zprostředko-

vávat komunikaci mezi pacienty a orgány státní 

správy a samosprávy v ČR i mezinárodními institu-

cemi, sledovat a vyhodnocovat realizaci legislativ-

ních i jiných opatření ve prospěch osob se zdra-

votním postižením, které vyplývají z mezinárodních 

závazků i právních norem České republiky, a v pří-

padě potřeby iniciovat opatření k nápravě zjiště-

ných nedostatků.

Potřebné informace sdružení zveřejňuje ve 

zpravodaji Bulletin Společnosti C-M-T. 

Oprava
V minulém čísle Skoku do reality jsme otiskli 
chybný kontakt na JUDr. Věru Dreslerovou, 
právničku Poradny pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory. Správné telefonní číslo 
je 739 771 700. Pro úplnost znovu přiklá-
dáme kontakt na poradnu: 

Národní rada osob se zdravotním 
postižením ČR, Poradna pro osoby 
se zdravotním postižením a seniory
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
tel.: 266 753 427, fax: 266 753 431
e-mail: poradna@nrzp.cz, www.nrzp.cz

Za způsobené potíže se omlouváme. 
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Asociace muskulárních dystrofi ků v ČR
Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha 1 
www.md-cz.org

tel.: 312 685 411
e-mail: amd@md-cz.org

Víte, že musíte zapojit 42 svalů k tomu, abyste 

mohli někoho obejmout, a šest svalů, abyste mohli 

někoho políbit? Děti se svalovou dystrofií na tyto 

„maličkosti“ často sílu nemají! Muskulární (svalo-

vou) dystrofií trpí v ČR přibližně 500 dětských paci-

entů (jeden nemocný připadá na 3500 zdravých). 

První příznaky se začnou objevovat už ve věku tří 

let. Nemoc způsobuje ochabnutí kosterního sval-

stva končetin a trupu, mezi 13. až 19. rokem bývají 

zasaženy i svaly dýchací a srdeční. Tato nemoc je 

progresivní. 

Pacientům všech věkových kategorií pomáhá 

Asociace muskulárních dystrofiků. Nabízí jim 

zdarma sociální a právní poradenství. Práce organi-

zace je financována z grantů MPSV, letos však 

dostala jen 40% žádané a obvyklé částky, takže 

podobně jako jiné organizace stojí před velkým 

problémem. „Nerozumím tomu, na jedné straně po 

nás vyžadují kvalitní služby, na druhé straně nám 

na ně dají částku, za kterou by nikdo z těch, kdo 

nám ji přidělili, pracovat nechtěl,” upozorňuje před-

seda asociace Zdeněk Janda. „Přitom včasná infor-

mace je velmi důležitá jak pro psychiku člověka 

s postižením, tak i rodinné příslušníky,“ dodává.

AMD seznamuje pacienty s novými trendy v léč-

bě, rehabilitaci a životosprávě, které mohou 

významnou měrou přispět k prodloužení a větší 

kvalitě života.

Neméně důležité jsou i tuzemské a zahraniční 

rekondiční pobyty, na kterých nechybí odborné 

přednášky nebo ukázky kompenzačních pomůcek. 

Velmi oblíbený je rovněž turnaj v šachu a dámě. 

Organizace má 350 členů z celé republiky, cel-

kový počet osob s muskulární dystrofií je však 

podstatně vyšší. Všechny potřebné informace se 

zájemci mohou dočíst ve Zpravodaji AMD.

Klub bechtěreviků, o.s.
Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8
www.klub-bechtereviku.com

tel: 605 256 826 , 603 504 603
e-mail: klub.bechterevik@seznam.cz

Máte úporné bolesti páteře? Pak navštivte lékaře 

a zajímejte se o Bechtěrevovu chorobu, radí lidé 

z Klubu bechtěreviků. Můžete si tak ušetřit dlouhá 

léta tápání a hledání, neboť bechtěreva má asi jeden 

člověk z 200. Na nemoc se často přijde až po letech, 

kdy už jsou páteř a klouby nenávratně poškozeny. 

Bechtěrevova choroba je chronický zánět chru-

pavčitých tkání v těle postihující hlavně páteř, 

klouby, oční duhovku, ale také další vnitřní orgány. 

Jedná se o vadu imunitního systému. 

Lidé s tímto postižením se mohou stát členy 

Klubu bechtěreviků. Jeho posláním je zlepšovat 

životní podmínky jedinců s tímto postižením. Za 

nejdůležitější poslání klubu považuje jeho před-

seda Jindřich Fanta to, že členové mají možnost 

se někde sejít a vyměnit si nejen zkušenosti 

a poznatky, ale i starosti či radosti ze svého života 

s „Béďou“. 

Pan Vedral k tomu říká: „Kromě toho, že tato 

nemoc způsobuje velké bolesti, má důsledky pře-

devším sociální. Záda bolí skoro každého, a tak si 

obvykle lidé neuvědomují, že nás to v některých 

věcech vyřadí úplně. Vzpomeňte si, jak se ve filmu 

o Karlu Čapkovi spisovatel omlouvá, že nemůže 

zaparkovat.” 

Z podceňování důsledků této nemoci totiž 

vyplývá například to, že její nositelé nedostanou 

příspěvky. A tak se klub kromě jiného snaží opatřit 

pro své členy i tolik potřebné lůžkové rošty, jež při-

nášejí úlevu.

KB působí na celém území ČR, informace šíří 

mimo jiné prostřednictvím časopisu Bechtěrevik.

Jana Hrdá, Štěpánka Ťalská

Spolupráce NRZP ČR a poradenské společnosti Partners
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR navázala spolupráci 

v oblasti finančních produktů s poradenskou společností Partners for Life 

Planning (Partners). Cílem této spolupráce je zajistit pro lidi se zdravotním 

postižením zvýhodněné finanční produkty a poskytnout nadstandardní 

finanční poradenství, a to i v místě jejich bydliště.

Výhodou pro lidi se zdravotním postižením je rovněž šíře dohodnuté spo-

lupráce, která se nevztahuje pouze na pojistné produkty, ale i na hypotéky, 

investice, bankovní produkty a jiné finanční služby. Lidé se zdravotním 

postižením tedy získají tyto produkty s výraznou slevou. Například pojištění 

motorových vozidel je možné získat za cenu o 10-20 % nižší oproti běžné 

sazbě. A to vedle bonusu, který již klient získal. 

V případě pojištění domu a domácnosti je vyjednána sleva z pojistného ve 

výši 20 %. Používáte-li invalidní vozík nebo jiné rehabilitační nebo zdravotní 

pomůcky, je pro vás důležité, že tyto věci budou pojištěny nejen v bytě, jeho 

příslušenství, společných nebytových prostorách budovy, ale i mimo tyto pro-

story. Pojištění by rovněž mělo být na novou cenu. To znamená, že v případě 

jejich ztráty nebo zničení obdržíte takové plnění, za které si budete moci poří-

dit tyto věci nové. Zahrnuto by mělo být také pojištění proti škodám vzniklým 

prostou krádeží nebo nezjištěným vandalem. Za výhodných podmínek je 

možné pojistit dopravní mechanismy připojené k budově, které usnadňují pří-

stup pojištěného do jeho bytu (pohyblivá plošina, individuální výtah apod.); 

budou automaticky pojištěny také proti škodám způsobeným nezjištěným 

vandalem a strojními riziky.

Poradci Partners rovněž nabízejí bezpoplatkové spořicí účty nebo inves-

tice se zahrnutými garancemi. V nabídce je i zvýhodněné úrazové a životní 

pojištění. 

Na koho se obrátit
Zájemci o finanční služby mohou společnost kontaktovat na e-mailové adrese 

nrzp@partners.cz nebo mohou využít zelenou linku 800 63 63 63 (šetři šetři 

šetři), kde sdělí, že mají zájem o produkty pro lidi se zdravotním postižením 

v rámci spolupráce mezi NRZP ČR a Partners. Call centrum je přidělí přísluš-

nému poradci dle jejich bydliště. Více informací o společnosti je k dispozici 

na webu www.partners.cz. 

Shrnutí výhod:
– Slevy ve výši až 20% na finanční produkty od různých institucí.

– Servis finančního poradce a pomoc s administrativním vyřízením finanční 

služby v místě bydliště na požádání (pro společnost Partners pracuje při-

bližně 2000 poradců po celé ČR).

– Bezplatná informační pomoc společnosti Partners (odpovědi na dotazy 

a rady v oblasti finančních produktů).

– Mediální spolupráce (rozhovory s lidmi se zdravotním postižením v mé-

diích a upozornění na jejich problémy).

Vychází nové Sociálně právní minimum 
pro osoby se zdravotním postižením
NRZP ČR připravuje vydání nového Sociálně práv-

ního minima pro osoby se zdravotním postižením. 

Publikace na téměř 200 stranách uvádí základní 

informace z oblasti důchodového pojištění, státní 

sociální podpory či pomoci v hmotné nouzi. 

Zabývá se rovněž problematikou příspěvků urče-

ných pro osoby se zdravotním postižením, otáz-

kami spojenými s jejich zaměstnáváním nebo 

daňovými a poplatkovými úlevami. Významná část 

příručky se zaměřuje na předpisy související 

s odstraňováním architektonických, dopravních 

a komunikačních bariér a nechybějí ani vzory nej-

používanějších podání a adresář poraden, kde je 

možné získat konkrétní pomoc nebo bližší infor-

mace. 

Publikace je určena osobám se zdravotním 

postižením, jejich rodinným příslušníkům, pracov-

níkům působícím v oblasti sociálních věcí a zdra-

votnictví a je také vhodnou pomůckou pro stu-

denty škol se sociálním zaměřením. 

Objednávky přijímáme na adrese Národní rada 

osob se zdravotním postižením ČR, Partyzánská 

7, 170 00 Praha 7. Zájemci mohou také volat na 

telefonní číslo 266 735 420 nebo nás kontaktovat 

prostředníctím e-mailu na adrese a.brazdova@

nrzp.cz.
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Ocenění pro zaměstnavatele osob 
se zdravotním postižením
Ministerstvo průmyslu a obchodu a Asociace zaměstnavatelů zdravotně 

postižených ČR vyhlašují program Ocenění podnikatelských aktivit sub-
jektů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením za rok 2008.

Dosažení rovných příležitostí pro občany se zdravotním postižením 

vyžaduje řešení v mnoha oblastech. Jednou z těchto oblastí je i zlepšení 

možností jejich uplatnění v pracovním procesu. Z tohoto důvodu bylo v rámci 

Národního plánu podpory integrace občanů se zdravotním postižením 
na období let 2006–2009, který byl schválen Usnesením vlády České repub-

liky č. 1004 ze dne 17. 8. 2005, Ministerstvu průmyslu a obchodu uloženo ve 

spolupráci s Asociací zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR každoročně 

vyhlašovat a oceňovat vynikající výsledky u příležitosti Mezinárodního dne 

zdravotně postižených.

V rámci programu se může o ocenění přihlásit nebo být třetí osobou 

navržen každý podnikatel se sídlem v celé ČR, který:

– je podnikatelem-osobou se zdravotním postižením (fyzická osoba) 

nebo je podnikatelem (fyzickou osobou) zaměstnávajícím další osoby 

se ZP – kategorie A.

– je právnickou osobou, podnikatelem zaměstnávajícím více než 50% 

osob se ZP z celkového počtu svých zaměstnanců (v průměrném pře-

počteném počtu za hodnocený rok) – kategorie B.

– je právnickou nebo fyzickou osobou –  podnikatelem, který v hodno-
ceném roce mimořádným a příkladným způsobem přispěl k eko-

nomickému uplatnění osob se zdravotním postižením, případně 

ke vzniku a rozvoji dalších podnikatelských příležitostí osob se ZP – 

kategorie C.

Lhůta pro podávání žádostí začíná 1.dubna 2009 a končí 30. června 2009.

Návrhy na ocenění a přihlášky lze zasílat sekretariátu Asociace zaměstnava-

telů zdravotně postižených ČR, a to buď poštou, nebo prostřednictvím e-

mailu. Po telefonické dohodě je možné i osobní předání přihlášky na níže 

uvedené adrese:

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR
Jindřišská 2, 110 00 Praha 1

www.azzpcr.cz, azzpcr@azzpcr.cz

tel.: 224 109 257; 224 109 254; 224 109 255, fax: 224 109 348

e-mail: rychtar@scmvd.cz, nebo kovacevova@scmvd.cz


