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číslo

04 ⁄ 2009
10. ročník

Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR je organizací s celostátní
působností. Základním cílem její činnosti
je obhajoba, prosazování a naplňování práv,
zájmů a potřeb osob se zdravotním
postižením, a to bez ohledu na druh,
věk a rozsah zdravotního postižení.

Kontakty:
NRZP ČR
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7
www.nrzp.cz
e-mail: nrzp@nrzp.cz
tel: 266 753 421

Poradna pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory (bezplatná poradna)
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7
tel.: 266 753 427
fax: 266 753 431
e-mail: poradna@nrzp.cz
SMS linka pro neslyšící: 736 105 585

Konzultační hodiny:
Pondělí  9.00 – 12.00   13.00 – 16.30
Úterý  9.00 – 12.00   13.00 – 16.00
Středa  9.00 – 12.00   13.00 – 17.00
Čtvrtek  9.00 – 12.00   13.00 – 16.00
Pátek  9.00 – 11.00

Poradny pro OZP v regionech
Prostřednictvím sítě poraden pro uživatele
sociálních služeb.
Více na www.poradnaprouzivatele.cz
E-mail: poradna@poradnaprouzivatele.cz

Podpora zaměstnávání OZP
Prostřednictvím specializovaného webu
www.praceprozp.cz.

Sbírkový účet NRZP ČR

Schváleno MHMP č. MHMP/797060/2008
jako veřejná sbírka na podporu:

•   distribuce EUROKLÍČŮ osobám se sníženou 
schopností pohybu,

•  informační kampaně k rozšiřování
EUROKLÍČŮ v rámci ČR.

Sbírkový účet číslo: 225674911/0300

Všem dárcům předem děkujeme.

Lidé s duševním onemocněním 
potřebují nový zákon
Již od září roku 2008 se schází v NRZP ČR pra-
covní skupina k problematice osob s duševním 
a neurologicko-psychiatrickým onemocněním. 
V této odborné skupině pracují zástupci organi-
zací sdružujících osoby s duševním onemocně-
ním, odborníci z NRZP ČR a dále odborníci na 
danou problematiku. Účelem schůzek je prioritně 
připravit rámcový záměr zákonné úpravy, která by 
řešila problematiku osob s duševním onemocně-
ním, a to z hlediska právní ochrany a zdravotního 
a sociálního zajištění. V České republice žije podle 
odhadů více než 150 000 lidí s duševním onemoc-
něním. Potřeba zvláštního zákona se tak ukazuje 
být nezbytná. 

Speciální zákony týkající se osob s duševním 
onemocněním má řada evropských zemí. Sou-
časná právní úprava zákona o sociálních službách 
není pro tyto jedince prakticky použitelná. Veřejný 
ochránce práv v rámci prověřování ochrany lid-
ských práv osob se zdravotním postižením ve své 
zprávě konstatoval, že česká psychiatrie trpí přede-
vším dlouhodobým nedostatečným financováním. 
Nedostatek finančních prostředků je citelný zejména 
u pacientů trpících demencí a těžkým mentálním 
postižením. Řada léčebným objektů je zastaralá. 

Dlouhodobé podfinancování této problematiky pra-
mení především z toho, že veřejnost není dosta-
tečně informována o problematice lidí s duševním 
onemocnění a málokdo si uvědomuje, že toto one-
mocnění může postihnout každého člověka. 

Toto poznání bylo jedním z důvodů, proč 
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 
společně s odbornou skupinou uskutečnila dne 
30. července 2009 tiskovou konferenci s názvem 
„Ochrana duševního zdraví občanů České repub-
liky“. Odborná skupina na ní především upozor-
nila na porušování práv lidí s duševním onemoc-
něním, která jsou zakotvena v řadě dokumentů. 
Dále apelovala na ministryně zdravotnictví a spra-
vedlnosti, aby věnovaly větší pozornost této pro-
blematice, a vyzvala také ke konkrétním exekutiv-
ním krokům, jež mohou okamžitě zlepšit stávající 
stav. Uvedená odborná skupina připraví v podzim-
ních měsících konkrétní návrhy úprav zákonů, 
které mohou významněji zlepšit ochranu a zdra-
votní péči osob s duševním onemocněním. V prů-
běhu roku 2010 bychom následně chtěli společně 
dopracovat rámcový věcný návrh zákona na 
ochranu lidí s duševním onemocněním. 

Václav Krása, předseda NRZP ČR 

Ochrana duševního zdraví občanů ČR
V ČR se porušují práva duševně nemocných
Na rozdíl od většiny evropských států (včetně těch 
postkomunistických) neproběhl v ČR proces tzv. 
deinstitucionalizace psychiatrické péče – 
postupné transformace klasické psychiatrické 
péče v psychiatrických léčebnách do systému tzv. 
komunitních služeb. Vzdor řadě mezinárodních 
podnětů se dosud nepodařilo vytvořit stan-
dardní nástroje politiky péče o osoby s duševní 
poruchou v podobě právních norem. A tak se 
v ČR porušují práva duševně nemocných, která 
jsou zakotvena v mezinárodních dokumentech, 
jako jsou Úmluva o lidských právech a bio-
medicíně (2001), Rezoluce gen. shromáždění 
OSN č. 46/119 z r.1991 – Zásady ochrany duševně 
nemocných, Helsinská deklarace o duševním 
zdraví pro Evropu (2005) či Zelená kniha (komise 
Evropských společenství, 2005).

Česká republika dodnes postrádá samo-
statný zákon na ochranu osob duševně nemoc-
ných, který by vedle principů, cílů a systému péče 
o osoby s duševní poruchou upravil a chránil 
práva této skupiny pacientů v situaci, kdy je v prů-
běhu nemoci a následné léčby zasahováno do 
řady jejich základních práv: práva na osobní svo-
bodu a bezpečnost, práva na zachování lidské 
důstojnosti, práva na soudní ochranu a účast 

v soudním řízení, práva na informace a ochranu 
svých osobních údajů, jak to vyžadují Úmluva 
a Zásady OSN. Takový zákon mají všechny 
vyspělé státy EU.

Psychiatrická péče v ČR je vážně podfinanco-
vána. Za těchto podmínek nelze mnohá práva 
fakticky  dodržet a i přes úsilí zdravotníků kvalita 
péče klesá. Na tuto skutečnost je dlouhodobě 
poukazováno, ministerstvo zdravotnictví však 
dosud ve vyhláškách, která stanovují pravidla pro 
úhradu psychiatrické péče, nezjednalo nápravu. 
Jedním z projevů podfinancování je i nedosta-
tečná návaznost mezi ústavní a ambulantní péčí 
a sociální pomocí, což v důsledku činí systém 
méně efektivním a v konečném důsledku i draž-
ším. V rámci výdajů na zdravotní péči jde na psy-
chiatrii pouze 3,7 %, což je nesrovnatelně méně 
v porovnání s jinými medicínskými disciplínami. 
Mezi ostatními státy EU stojíme na předposledním 
místě (za námi je už jen Slovensko).

Práva duševně nemocných v ČR jsou porušo-
vána zejména v těchto oblastech:
– právo na informovaný souhlas – zejména pro-

blémy nedobrovolné hospitalizace a léčby,
– právo na styk s nezávislým orgánem i na 

uzavřeném oddělení pro podávání stížností,
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– ochrana práva na soukromí a lidskou důstoj-
nost,

– posuzování způsobilosti k právním úkonům,
– výkon opatrovnictví (centrálně řízených vzdě-

laných sociálních pracovníků pro potřeby 
soudů i pacientů, v návaznosti zdravotních 
a sociálních služeb a zajištění přechodu nemoc-
ných z ústavů do běžného života).
Tyto a další nedostatky shledal též ombudsman 

při průzkumu v osmi psychiatrických léčebnách 
v roce 2008. Na tuto zprávu ani na petici podepsa-
nou občany pracujícími v organizacích hájících 
práva duševně chorých však příslušná minister-
stva nereagovala. Jedním z důvodů nepříznivého 
stavu je i malá podpora vzdělávání pacientů a je-
jich blízkých, ale i lékařů a dalších zdravotníků 
o právech duševně nemocných. Zejména chybějí 
nástroje ochrany a vymahatelnosti práv, chybí 
podpora pro organizace i jednotlivce hájící práva 
duševně nemocných. Advokát hájící ex offo 
práva vraha dostane za jeden úkon až pětkrát 
více než advokát ustanovený za opatrovníka 
hájícího práva a zájmy duševně nemocného. To 
jistě ovlivňuje i míru zájmu o tuto obtížnou práci.

Statistika
Dle statistiky WHO vyhledá psychiatrickou péči 
každý čtvrtý občan EU. Předpokládá se však, že 
psychiatrickou pomoc potřebuje daleko více lidí, 
kteří ji ovšem nevyhledají. Navíc je v posledních 
desetiletích patrný znatelný nárůst psychických 
nemocí. Podílí se na tom řada faktorů, jako je 
narůstající civilizační stres, rozpad modelu základní 
rodiny atd. Dle hrubého odhadu je v evropských 
zemích 40% lidí postiženo depresivními a neuro-
tickými problémy, 15% má osobnostní poruchu 
a 3% lidí trpí závažným psychotickým onemocně-
ním (schizofrenie, bipolární afektivní porucha).

NRZP ČR proto požaduje:
– přijetí dokonalejšího zákona na ochranu dušev-

ně nemocných,
– zlepšení financování psychiatrické péče tak, 

aby bylo možné práva duševně nemocných 
fakticky naplnit,

– posílení vymahatelnosti a vytvoření záruk do-
držování práv duševně nemocných.

NRZP ČR v této souvislosti vyzývá:
– ministryni zdravotnictví k podpoře vzdělá-

vání lékařů i nelékařů o právech pacientů 
a k úpravě kalkulací úhradových předpisů 
pro oblast péče o duševně nemocné,

– ministryni zdravotnictví ke změně úhradové 
vyhlášky ke zvýšení výdajů na psychiatric-
kou léčbu,

– ministryni spravedlnosti k podpoře rozvoje 
právní pomoci duševně nemocným, organi-
zaci vzdělávání o jejich právech a zlepšení 
a zrychlení činnosti soudů při rozhodování 
o právech duševně nemocných,

– ministryni spravedlnosti ke změně tarifů pro 
advokáty, kteří zastupují osoby s duševním 
onemocněním (opatrovník).

Příkladem porušování práv duševně nemoc-
ných je i následující příběh:
Čtyřicetiletý muž se dvacet let léčí s diagnózou 
paranoidní schizofrenie. V posledním roce studia 
na gymnáziu začal zmateně hovořit a kreslit nesro-
zumitelné obrazce. Na pokyn lékařky ho rodiče 
v lednu 1986 odvezli do psychiatrické léčebny, 
kde mu stanovili diagnózu paranoidní schizofre-
nie. Vedle antipsychotik dostával elektrokonvul-
zivní léčbu tzv. elektrošoky. Ta v něm vyvolává 
strach z pobytu v léčebně. V následujícím školním 
roce ještě odmaturoval, krátce nastoupil do 
zaměstnání, ale pod tlakem nemoci byl po roční 
pracovní neschopnosti převeden do trvalého inva-
lidního důchodu. Opakovaně se několikrát léčil 
v různých psychiatrických léčebnách, jejich pro-
středí i chování ošetřujícího personálu bylo vůči 
pacientům více či méně nepřátelské. Příběh 
nemocného vrcholí rokem 2000, kdy vystupuje 
s nadepsanými cedulemi v podchodu brněnského 
nádraží. Strážníci ho odvážejí do psychiatrické 
léčebny, kde je nedobrovolně hospitalizován pro 
nebezpečnost sobě a svému okolí. Doba hospita-
lizace trvala téměř rok od 21. 11. 2000 do 
27. 9. 2001. 

Významné okamžiky této hospitalizace:
– soud jmenuje opatrovníkem pro procesní řízení 

vedoucí účtárny Městského soudu Brno, která 
rodičům uvádí, že nezná, co má opatrovník 
konat, a o projevech duševní nemoci nic neví,

– se čtyřměsíčním zpožděním (až na podanou 
stížnost rodičů) vydává soud 25.7.2001 rozhod-
nutí o podmínkách držení v ústavu,

– až po řadě urgencí rodiny je pacientovi zajištěn 
kontakt s psychologem,

– je překládán na různá oddělení, pobyt v psychi-
atrické léčebně končí na oddělení 6, které vněj-
škem i vnitřním vybavením připomíná brigád-
nický lágr z padesátých let. Pobývá zde 26 
alkoholiků s povinnou léčbou a čtyři pacienti 
s duševní poruchou.

Protože léčba v psychiatrických léčebnách postu-
povala vždy stejně v rozporu s čl. 6 a 7 Úmluvy, 
především bez soudem jmenovaného opatrovníka 
k zajištění hmotných práv nemocného, podává 
rodina 18.6.2007 Okresnímu soudu Brno-venkov 
návrh na jmenování opatrovníka. Ten postupuje 
25. 7. 2007 žádost Okresnímu soudu ve Žďáru nad 
Sázavou (příslušnému pro trvalé bydliště nemoc-
ného). Protože bylo zřejmé, že soud nestihne vydat 
požadované rozhodnutí o ustanovení opatrovníka 
pro léčbu, rozšiřuje rodina návrh, aby soud pře-
zkoumal nemocnému způsobilost za účelem ome-
zení, případně zbavení způsobilosti k právním úko-
nům. Okresní soud 1.října 2007 svým usnesením 
zahajuje řízení o omezení, popřípadě zbavení způ-
sobilosti k právním úkonům. Následuje časová pro-
dleva z různých překážek u soudu (nemoc, dovo-
lená) i kvůli neuposlechnutí vyšetřovaného, aby se 
dostavil k hospitalizaci za účelem vypracování zna-
leckého posudku. Soud 27.11.2008 muži nařizuje 
nastoupit do deseti dnů do léčebny k vyšetření, 
a protože tak neučinil, vydává příkaz policii k jeho 
předvedení. Policie 22.6.2009 odváží vyšetřova-
ného do určené léčebny.

Závěr
Příběh ukazuje, jak soudy a nedostatky v léčbě 
v psychiatrických léčebnách poškozují duševně 
nemocné. Soudy především tím, že nejmenují 
opatrovníky pro období akutní léčby, kdy ne mocná 
osoba v důsledku duševní poruchy není schopna 
hájit svá práva ani spolupracovat na tvorbě léčeb-
ného plánu. Za nedostatek nutno označit, že soud 
ani za dva roky není schopen rozhodnout o ome-
zení, případně zbavení způsobilosti k právním úko-
nům a vydat do dvou let od podání žádosti, tj. od 
18.6.2007 do července 2009, rozhodnutí o ome-
zení, případně zbavení způsobilosti k právním úko-
nům. Léčba v léčebně není komplexní. Především 
zde schází koncepce zdravotní i sociální rehabili-
tace v návaznosti na akutní léčbu. 

Čtvrt století mladoboleslavského Klubka – společenství 
lidí s duševním onemocněním
V Psychiatrické léčebně Kosmonosy se 7.dubna 1984 poprvé konalo klubové 
setkání bývalých pacientů léčebny a spolupracovníků psycholožky Darji 
Kocábové. Zatímco vedení léčebny po úspěšném doplnění medikamentů 
i skupinovou psychoterapií psychotiků zdůrazňovalo „doléčovací” funkci 
klubu, skupina profesionálů pomáhala nové komunitě aktivních pacientů (dle 
PhDr.Kocábové) „zařadit se do společenství...učit se nést svůj úděl a naplňo-
vat svůj život smyslem.” Pětadvacet let klubu Klubko a dnešní akreditace 
České společnosti pro duševní zdraví dosažení tohoto cíle dokazují.

Tehdy a teď – aneb Vyjít do světa
K historii lze těžko dodávat fakta. Ta jsou už jednou provždy daná a nelze je 
opravovat. Je možné je však znovu hodnotit, z jiné perspektivy. Předpřevra-
tová komunita Klubko, kterou já sám už znám jen z vyprávění, byla z dneš-
ního pohledu přece jen ghettem. Na rozdíl od ghett jiných útulným a příjem-
ným, ale přece od vnějšího světa izolovaným společenstvím, chceme-li, tedy 
ostrůvkem pozitivní deviace. Převrat byl popudem k odchodu ven, do světa.

Mohli jsme jej realizovat v podstatě trojím způsobem. Mohli jsme zůstat 
neformální skupinou založenou na kamarádství – protože denní sanatorium 
se změnilo v psychiatrickou ambulantní ordinaci a naše spoluzakladatelka, 
sestra Jana Matějíčková odešla po spoustě let pilné práce do výslužby, schá-

zeli bychom se dnes asi po hospodách nebo kavárnách. Mohli jsme se bývali 
stát organizací zaměřenou pouze na propagaci našich myšlenek. Bylo by 
nás vidět v televizi a novinách, nechyběli bychom na různých schůzích a dis-
kusních fórech. S nadhledem bychom kritizovali psychiatrii, sestavovali kon-
cepce a plány pro celá příští desetiletí, ale neručili prakticky za nic.

My jsme však dali přednost třetí cestě, té nejobtížnější. Vzali jsme na sebe 
úkoly a odpovědnost. Stali jsme se – nejen ve smyslu úřední registrace (tu 
jsme získali v roce 2007, především díky odborné pomoci Olína Čapouna 
z Fokusu Mladá Boleslav) – organizací poskytující sociální služby. 

Zlým démonem bývalé totality byla ideologie – před ní jsme unikli do 
ghetta. Zlým démonem dneška jsou peníze – museli jsme se s ním vypořá-
dat. StB bývala strašákem minulosti. Dnes jím může být třeba finanční úřad, 
pokud nebudeme sekat latinu, tedy dodržovat zákony, předpisy a smlouvy. 
Žít ve svobodě je složitější než žít v ghettu. Zvládáme to, ale někdy to dá 
zabrat. Zdatnou posilou pro hospodářské záležitosti je od roku 2007 Ště-
pánka Š. Naše zkušenosti prezentuje v pracovních skupinách pro tvorbu 
Komunitního plánu Eva P. Práci s lidmi nesla na svých bedrech Marie R. po 
celou dlouhou dobu od podzimu 2004 do podzimu 2008. Protože si nikdo 
netroufl její práci převzít, nyní zaměstnáváme paní Hanu Hejnovou jako pra-
covnici v sociálních službách. Je to pro nás úplná novinka – profesionální 
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Pojištění pro život bez limitů podporuje - Národní rada osob se zdravotním postižení ČR.

 www.generali.cz                                      www.nrzp.cz                                      www.handycard.cz

 Pojištění pro život bez limitů - pojištění na míru vašim potřebám

Kontakt:
    tel.:  +420 499 404 041
mobil:  +420 739 610 259

 e-mail:  pojisteni@carclub.cz

Využijte unikátního spojení znalostí problematiky handicapovaných s profesionálním přístupem k pojištění 
společností Generali Pojišťovna a.s. a Car Club s.r.o.!

Generali Pojišťovna a.s. Vám za zvýhodněné pojistné nabízí:
- pojištění aut, majetku a mechanických i elektronických pomůcek na všechna rizika
- pojištění životní, úrazové a penzijní připojištění pro Váš klidný život
- pojištění odpovědnosti v běžném životě i v zaměstnání, které za vás uhradí škody způsobené doma,
          na nákupu či v práci.

Navíc Vám garantujeme citlivé a diskrétní ohodnocení zdravotního stavu a výběr vhodného pojištění na 
míru Vašim potřebám.

Pojištění je určeno pro osoby se zdravotním postižením nebo jejich rodinné příslušníky.

Všichni klienti tohoto produktu obdrží od pojišťovny Generali kartu Handycard zdarma!
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Posuzování stupně invalidity
Ve Skoku do reality číslo 2/2009 jsme upozorňo-
vali na některé změny v důchodovém pojištění, 
které nastanou od 1. ledna 2010. Poměrně značná 
pozornost byla věnována problematice invalidních 
důchodů, ovšem s tím, že v té době ještě nebyl 
k dispozici návrh prováděcího předpisu, takže 
nebylo možné si ani rámcově udělat představu 
o tom, jakým směrem se bude problematika posu-
zování dále ubírat. 

V současné době se situace změnila v tom 
smyslu, že je k dispozici návrh prováděcí vyhlášky.

To umožňuje získat podrobnější představu o způ-
sobu posuzování. Základní ustanovení je pochopi-
telně obsaženo v zákoně, a to jmenovitě v § 39.

§ 39
(1) Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouho-

době nepříznivého zdravotního stavu nastal po-
kles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.

(2) Jestliže pracovní schopnost pojištěnce po-
klesla
a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, 

jedná se o invaliditu prvního stupně,
b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, 

jedná se o invaliditu druhého stupně,
c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího 

stupně.
(3) Pracovní schopností se rozumí schopnost 

pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpo-
vídající jeho tělesným, smyslovým a duševním 
schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému 
vzdělání, zkušenostem a znalostem a předcho-
zím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní 
schopnosti se rozumí pokles schopnosti vyko-
návat výdělečnou činnost v důsledku omezení 
tělesných, smyslových a duševních schopností 
ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce 
před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdra-
votního stavu.

(4) 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 po-

stižení adaptován,
d) schopnost rekvalifikace 34b) pojištěnce na 

jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vy-
konával,

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 mimořádných 
podmínek.

(5) Za zdravotní postižení se pro účely posouzení 
poklesu pracovní schopnosti považuje soubor 
všech funkčních poruch, které s ním souvisejí.

(6) Za stabilizovaný zdravotní stav [odstavec 4 písm. 
b)] se považuje takový zdravotní stav, který se 
ustálil na úrovni, která umožňuje pojištěnci vyko-
návat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravot-

ního stavu vlivem takové činnosti; udržení sta-
bilizace zdravotního stavu může být přitom 
pod míněno dodržováním určité léčby nebo pra-
covních omezení.

(7) Pojištěnec je adaptován na své zdravotní po-
stižení [odstavec 4 písm. c)], jestliže nabyl, po-
případě znovu nabyl schopností a dovedností, 
které mu spolu se zachovanými tělesnými, 
smyslovými a duševními schopnostmi umožňují 
vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení 
zdravotního stavu vlivem takové činnosti.

(8) Procentní míra poklesu pracovní schopnosti se 
určuje v celých číslech.

Toto ustanovení je blíže specifikováno v návrhu 
vyhlášky v § 2 – 4. 

Způsob posouzení poklesu pracovní 
schopnosti

§ 2
(1) Pro stanovení procentní míry poklesu pracovní 

schopnosti je nutné určit zdravotní postižení, 
která jsou příčinou dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu pojištěnce, a jejich vliv na 
pokles pracovní schopnosti pojištěnce.

(2) U zdravotních postižení, u nichž dochází prů-
běžně ke zhoršování a zlepšování zdravotního 
stavu, se stanoví procentní míra poklesu pra-
covní schopnosti tak, aby odpovídala průměr-
nému rozsahu funkčního postižení a tomu 
odpovídajícímu poklesu pracovní schopnosti.

(3) Je-li příčinou dlouhodobě nepříznivého zdra-
votního stavu pojištěnce více zdravotních posti-
žení, jednotlivé hodnoty procentní míry poklesu 
pracovní schopnosti stanovené pro jednotlivá 
zdravotní postižení se nesčítají; v tomto případě 
se určí, které zdravotní postižení je rozhodující 
příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu, a procentní míra poklesu pracovní 
schopnosti se stanoví podle tohoto zdravotního 
postižení se zřetelem k závažnosti vlivu ostat-
ních zdravotních postižení na pokles pracovní 
schopnosti pojištěnce. Za rozhodující příčinu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu se 
považuje takové zdravotní postižení, které má 
nejvýznamnější dopad na pokles pracovní 
schopnosti pojištěnce.

§ 3
(1) V případě, že příčinou dlouhodobě nepřízni-

vého zdravotního stavu pojištěnce je více zdra-
votních postižení a v důsledku působení těchto 
zdravotních postižení je pokles pracovní schop-
nosti pojištěnce větší, než odpovídá horní hra-
nici míry poklesu pracovní schopnosti určené 
podle rozhodující příčiny dlouhodobě nepřízni-
vého zdravotního stavu, lze tuto horní hranici 
zvýšit až o 10 procentních bodů.

(2) V případě, že dlouhodobě nepříznivý zdravotní 
stav pojištěnce má takový vliv na jeho schop-
nost využívat dosažené vzdělání, zkušenosti 
a znalosti, na schopnost pokračovat v před-
chozí výdělečné činnosti nebo na schopnost 
rekvalifikace, že pokles pracovní schopnosti 
pojištěnce je větší, než odpovídá horní hranici 
míry poklesu pracovní schopnosti u příčiny, 

popřípadě rozhodující příčiny dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu, lze tuto horní 
hranici zvýšit až o 10 procentních bodů. 

(3) Zvýšení horní hranice míry poklesu pracovní 
schopnosti podle odstavců 1 a 2 nesmí v úhrnu 
převýšit 10 procentních bodů.

§ 4
(1) V případě, že dlouhodobě nepříznivý zdravotní 

stav pojištěnce nemá vliv, popřípadě má jen 
nepodstatný vliv na schopnost pojištěnce využí-
vat dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti a na 
schopnost pokračovat v předchozí výdělečné 
činnosti a v důsledku toho je pokles pracovní 
schopnosti pojištěnce menší, než odpovídá 
dolní hranici míry poklesu pracovní schopnosti 
u příčiny, popřípadě rozhodující příčiny dlouho-
době nepříznivého zdravotního stavu, lze tuto 
dolní hranici snížit až o 10 procentních bodů.

(2) V případě, že dlouhodobě nepříznivý zdravotní 
stav pojištěnce je stabilizovaný nebo pojištěnec 
je adaptován na své zdravotní postižení a v dů-
sledku toho je pokles pracovní schopnosti 
pojištěnce menší, než odpovídá dolní hranici 
míry poklesu pracovní schopnosti u příčiny, po-
případě rozhodující příčiny dlouhodobě nepříz-
nivého zdravotního stavu, lze tuto dolní hranici 
snížit až o 10 procentních bodů.

(3) Snížení dolní hranice míry poklesu pracovní 
schopnosti podle odstavců 1 a 2 nesmí v úhrnu 
převýšit 10 procentních bodů.

Porovnáme-li tato ustanovení se současnou právní 
úpravou ve vyhlášce 284/1995 Sb., lze konstatovat, 
že jsou v zásadě totožná s dosavadní úpravou 
obsaženou v § 6. To by mohlo a snad i mělo na-
svědčovat tomu, že pokud se týká způsobu posu-
zování, nemělo by dojít k podstatným změnám. 

Specifickým ustanovením, které v současné 
úpravě nemá obdoby, je ustanovení o způsobu 
hodnocení a využití zachované pracovní schop-
nosti u invalidity I. a II. stupně v § 5.

§ 5
Způsob zhodnocení a využití zachované pra-

covní schopnosti u invalidity prvního a druhého 

stupně

V případě poklesu pracovní schopnosti nejméně 
o 35 % a nejvíce o 69 % se stanoví, zda je pojiště-
nec schopen
a) vykonávat po vzniku invalidity prvního nebo dru-

hého stupně výdělečnou činnost jen
1. s podstatně menšími nároky na tělesné, smys-

 lové nebo duševní schopnosti,
2. s podstatně menšími nároky na kvalifikaci,
3. v podstatně menším rozsahu a intenzitě; 
za podstatně menší nároky, rozsah nebo inten-
zitu se přitom v případě poklesu pracovní 
schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 49 % 
považuje snížení alespoň o třetinu a v případě 
poklesu pracovní schopnosti nejméně o 50 % 
a nejvíce o 69 % snížení alespoň o polovinu,

b) rekvalifikace na jiný druh výdělečné činnosti, 
pokud není schopen využít dosažené vzdělání, 
zkušenosti a znalosti nebo pokračovat v před-
chozí výdělečné činnosti.

odborník jako náš zaměstnanec. Aplikovali jsme tak model, který se osvědčil 
v pobočce Ostrava. Hlavně na nás záleží, zda se osvědčí i Mladé Boleslavi.

Pro úplnost uveďme jména některých hostů, kteří u nás vystoupili v posled-
ních pěti letech: arteterapeutka Z. Adamová a akad. malíř p. Segert, ing. D. 
Kolářová, ředitelka Psychiatrické léčebny Kosmonosy, D. Hynková s povídá-
ním o mandalách, psycholožky Mgr. Hrabovská, Mgr. Krámková a PhDr. Kot-

ková, odbornice na zdravou výživu paní Z. Jandáková, hudební skupina St. 
Michael’s Cathedral, z duchovních ing. A. Kocáb a p. Radek Vašinek. A jistě 
nesmím zapomenout na PhDr. D.Kocábovou a prim. MUDr. Z. Stegerovou, 
které po odchodu na zasloužený odpočinek mezi nás občas zajdou jako 
vzácná návštěva.

Jan Bázler, předseda ČSDZ Mladá Boleslav
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Zásadní změnu pak zaznamenalo pojetí schopnosti 
výkonu práce za zcela mimořádných podmínek, 
kde oproti stávajícímu vymezení výčtem diagnóz 
dochází k definicím mimořádných podmínek při 
invaliditě dosahující alespoň 70 procentních bodů.

Ustanovení, co se rozumí zcela mimořádnými 
podmínkami, za nichž je pojištěnec schopen výdě-
lečné činnosti, najdeme v § 6. 

§ 6
Zcela mimořádné podmínky

Zcela mimořádnými podmínkami, za nichž je pojiš-
těnec schopen výdělečné činnosti v případě 
poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %, se 
rozumí zásadní smysluplná úprava nebo přizpůso-
bení pracovních podmínek, pořízení a využívání 
zvláštního vybavení pracoviště, zvláštní úpravy stá-
vajících strojů, nástrojů, používání zvláštních pra-
covních pomůcek nebo každodenní podpora nebo 
pomoc na pracovišti formou předčitatelských, tlu-
močnických služeb nebo pracovní asistence.

Významnou součástí vyhlášky jsou i náležitosti 
posudku o invaliditě v § 7.

Snad největších změn však doznala příloha 
vyhlášky, která obsahuje procentní míry poklesu 
pracovní schopnosti. K podstatným změnám došlo 
ve strukturování vyhlášky (např. soustředění nádo-
rových onemocnění do kapitoly 2 Onkologie) 
a zařazením řady postižení pod zcela jiné kapitoly 
včetně případného rozdělení do samostatných 
kapitol (dříve smyslová onemocnění, nyní zvláštní 
kapitola postižení zraku a zvláštní kapitola pro 
postižení sluchu). Za jeden z nezávažnějších pro-
blémů je však třeba považovat podstatné snížení 
bodového hodnocení neúměrně velkého počtu 
zdravotních postižení. Nebudu se zabývat detaily, 
ale domnívám se, že pár čísel osvětlí problematiku 
dostatečně jasně. Zatímco ve vyhlášce 284/1995 

Sb. se bodové ohodnocení 90 vyskytuje u více 
než 30 postižení, navrhovaná vyhláška ji uvádí jen 
ve dvou případech. Jmenovitě jde o hluchoslepotu 
s postižením intelektu (70–90) nebo praktickou 
nebo úplnou hluchotu s praktickou nebo úplnou 
nevidomostí (90). Bodové ohodnocení 80 je pouze 
u jediné diagnózy – kvadruplegie, v případě, že 
není senzorická ani motorická funkce na žádné 
z končetin, bodové ohodnocení 75 jednou v pří-
padě paraplegie nebo těžké kvadruparézy a dva-
krát v případě těžkého selhávání srdce. Pro srov-
nání bodová hodnota 80 je ve stávající vyhlášce 
u více než 100 postižení. Rozhodně nejde o nějaké 
samoúčelné hrátky s čísly. Bodové ohodnocení 
nad 70 je naprosto zásadní pro invaliditu třetího 
stupně (dříve plná invalidita). Navrhované změny 
ve vyhlášce naplno otevírají dveře k masivnímu 
odebírání dosavadních plných invalidních 
důchodů. Jako příklad lze uvést situaci osob 
dosud plně invalidních podle přílohy 3 vyhlášky 
284/1995 Sb.

Příl.3 ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ UMOŽŇUJÍCÍ SOU-
STAVNOU VÝDĚLEČNOU ČINNOST ZA ZCELA 
MIMOŘÁDNÝCH PODMÍNEK
Zdravotní postižení umožňující soustavnou výděleč-
nou činnost za zcela mimořádných podmínek jsou:
1. Úplná nevidomost obou očí (kategorie 5 dle 

klasifikace SZO
– ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté 

ztráty světlocitu až po zachování světlocitu 
s chybnou světelnou projekcí)

2. Praktická nevidomost obou očí (kategorie 4 dle 
klasifikace SZO
– zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 

1/60, 1/50 až světlocit nebo omezení zorného 
pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, 
i když centrální ostrost není postižena)

3. Amputační ztráta obou dolních končetin v bérci 
a výše

4. Amputační ztráta obou horních končetin v zá-
pěstí a výše

5. Amputační ztráta jedné horní a jedné dolní kon-
četiny

6. Ochrnutí dvou končetin (hemiplegie, paraple-
gie, těžká hemiparéza a těžká paraparéza)

7. Zdravotní postižení způsobující imobilitu, pro kte-
rou je osoba trvale odkázána na vozík pro inva-
lidy 8. Střední mentální retardace (IQ 35 – 49)

9. Těžké formy duševních onemocnění provázené 
častými atakami a opakovaným ústavním léče-
ním, se závažným postprocesuálním defektem 
a s těžkým narušením osobnosti

10. Těžce slabý zrak spolu s těžkou nedoslýcha-
vostí, popřípadě úplnou nebo praktickou hlu-
chotou

Poznámka: Klasifikací SZO se rozumí Mezinárodní 
statistická klasifikace nemocí a přidružených zdra-
votních problémů ve znění 10. decenální revize 
schválené Světovou zdravotnickou organizací.

Pro srovnání v navrhované vyhlášce je hodnocena:
1) úplná nevidomost obou očí a praktická nevido-

most obou očí 70 %
2) anatomická ztráta jedné končetiny nebo ztráta 

končetiny s krátkým pahýlem stehna nebo paže, 
bez možnosti kompenzace protézou 70 %

3) kombinované ztráty částí dvou končetin nebo 
podstatných částí končetin (v paži, ve stehně) 
40–70% 

4) ztráta části dolní končetiny ve stehně nebo 
ztráta horní končetiny v paži s ohledem na 
dominanci 50–60 % 

5)  ztráta dolní končetiny v bérci nebo ztráta horní 
končetiny v předloktí s ohledem na dominanci 
35–45 % 
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6) postižení obou končetin s těžkou poruchou 
funkce rukou, zejména porušením úchopu 
a podstatným poklesem síly, s atrofiemi drob-
ných svalů thenaru 50–60 %

7) kvadruplegie, není senzorická ani motorická 
funkce na žádné z končetin 80 %

8) mentální postižení středně těžkého stupně, IQ 
35–49, zachována schopnost jednoduchých 
fyzických a sociálních aktivit, těžké snížení 
ovládacích a rozpoznávacích schopností 
70 %

9) zvlášť těžké postižení, těžká porucha myšlení, 
rezervní kompenzační mechanismy mozku 
vyčerpány, odklon od normy při výkonu všech 
aktivit a rolí, dezintegrace, krizový stupeň poru-
chy 70 %, obdobně 70 % mohou být hodno-
ceny i těžké formy schizofrenie, těžké depre-
sivní stavy a některé další duševní poruchy

10) praktická nebo úplná hluchota s praktickou 
nebo úplnou nevidomostí 90 %, těžká slabo-
zrakost obou očí, zraková ostrost s optimální 
korekcí v intervalu 3/60 (0,05) – lepší než 1/60 
(0,02) 45–60 %, oboustranná těžká nedoslý-
chavost ztráta sluchu v rozsahu 56–69 dB, 

ztráta slyšení 65–84% při používání sluchadel 
s dobrými komunikačními schopnostmi 25 %

Z výše uvedeného vyplývá, že až na výjimky je 
horní hranice postižení, která byla zařazena do pří-
lohy č. 3 vyhlášky č. 284/1995 Sb. v platném 
znění, 70 %. Vraťme se nyní k současné definici 
práce za zcela mimořádných podmínek. Pro tu se 
vyžaduje nejméně 70procentní pokles pracovní 
schopnosti a úprava podmínek. Podle ustanovení 
§ 4 odst. 2 navrhované vyhlášky v případě stabili-
zace zdravotního stavu nebo adaptace na zdra-
votní postižení lze snížit bodovou hranici až o 10 
procentních bodů.

Podle ustanovení § 39 odst. 6 je stabilizovaný 
stav, když výkon práce nevede ke zhoršení, a totéž 
platí v zásadě i o adaptaci na postižení dle § 39 
odst. 7. Podle odst. 8 téhož ust novení se míra 
poklesu pracovní schopnosti určuje v celých čís-
lech. Aplikujeme-li tato ustanovení na postižení, 
která dosud umožňovala výkon soustavné 
výdělečné  činnosti jen za zcela mimořádných 
podmínek , dojdeme k závěru, že prakticky u všech 
je dána jak stabilizace zdravotního stavu, tak 
adaptace  na postižení. Každá z těchto skuteč-

ností umožňuje snížení bodového hodnocení až 
o 10 bodů.

Přitom snížením bodové hranice, která je u vět-
šiny postižení dosud umožňující výdělečnou činnost 
za zcela mimořádných podmínek, byť o jeden bod, 
ať již z důvodu adaptace nebo stabilizace zdravot-
ního stavu, dojde k přeřazení do druhého stupně 
invalidity. To se přitom děje bez jakékoli možnosti 
účinné obrany, protože ustanovení zákona i vyhlášky 
platí pochopitelně pro všechna postižení a nikde, ani 
v přechodných ustanoveních, není uvedeno, že na 
osoby, které byly invalidní podle § 39 odst. 1 písm. b 
zákona o důchodovém pojištění ve znění platném 
před novelou provedenou zákonem č. 306/2008 Sb., 
se ustanovení o posuzování nevztahují. Jedinou 
možností, jak dosáhnout souladu právní úpravy 
s ochranou dříve nabytých nároků, je zvýšení bodo-
vých hranic ve vyhlášce. To je nutné i z toho důvodu, 
že je naprosto nepřijatelná koncepce, kdy maximální 
hranice ohodnocení samostatných postižení je 
totožná s minimální hranicí potřebnou pro nárok, při-
čemž jak bylo o něco výše uvedeno, jsou zde silné 
instrumenty, které tuto horní hranici snižují. NRZP 
ČR proto trvá na tom, aby vyhláška byla podstatným 

Metropolitní univerzita Praha je školou bez bariér
Metropolitní univerzita Praha, která má v dnešní době před 4 000 studentů, 
přispívá jako nezisková organizace ke snaze o vyrovnání příležitostí zdra-
votně postižených občanů. Univerzita nabízí studentům s tělesným postižením 
možnost získat vysokoškolské vzdělání na základě ojedinělého komplexního 
programu „Pomoc studentům se zdravotním postižením“, který úspěšně 
realizuje od akademického roku 2003. Škola rozšířila tento program i do uni-
verzitních středisek v Hradci Králové a v Plzni.
„V akademickém roce 2008/09 studovalo na MUP celkem 64 studentů s těles-
ným postižením, a to ve všech akreditovaných oborech. Kromě bezbariéro-
vého přístupu nabízí škola těmto studentům také bezplatné studium, bezplatné 

zapůjčení notebooků, diktafonů a literatury“, řekla Mgr. Jaroslava Kněnická, 
studijní poradkyně pro tělesně postižené studenty.

Ocenění školy
Za svoji snahu pomoci studentům s tělesným postižením byla univerzita 
v minulém roce oceněna mezinárodní cenou Handinnov EU 2008. Letos 
obdrží škola další ocenění za projekt „Škola bez bariér“ v rámci letošního prv-
ního ročníku udílení této ceny, který pořádá Výbor dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové 21. září v Praze.

PhDr. Helena Jílková
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Situace kolem zdravotnických pomůcek 
Na základě podnětů několika osob se zdravotním postižením jsem byl informo-
ván, že v oblasti distribuce zdravotnických prostředků se objevil určitý pro-
blém, a to v souvislosti s ukončením platnosti smluv mezi VZP ČR a jednotli-
vými distribučními firmami. Z uvedeného důvodu jsem se obrátil na ředitele 
VZP ČR Pavla Horáka a nastínil mu nespočet problémů, které osobám se zdra-
votním postižením způsobuje ukončení dosavadních smluv a absence nových 
smluv mezi pojišťovnou a odbornými dodavatelskými firmami. Pan ředitel mi 
potvrdil, že tento problém skutečně existuje. V současné době probíhají jed-
nání mezi VZP ČR a jednotlivými distributory. Především mne však ubezpečil, 
že nové smlouvy by neměly v žádném případě postihnout klienty VZP ČR. 
Vzhledem k tomu, že se na NRZP ČR začaly obracet i jednotlivé distributorské 
firmy a NRZP ČR dostávala řadu dopisů z jednotlivých krajů, vyvolal jsem 
osobní jednání s ředitelem VZP ČR. Na tomto jednání, které se uskutečnilo 
19. srpna 2009, jsem byl podrobně seznámen s dosavadní situací. Smlouvy 
s jednotlivými poskytovateli zdravotnických prostředků byly prodlouženy do 
30. září letošního roku. Nové smlouvy s jednotlivými distribučními firmami by 
měly být postupně postupně podepsány v září 2009. Dle sdělení ředitele pod-
pisu smluv již nic nebrání, protože základní parametry smluv byly dohodnuty 
s Asociací poskytovatelů zdravotnických prostředků. Ve smlouvách dochází 

k zásadní změně, která by však neměla mít dopad na jednotlivé klienty. Tato 
změna spočívá v tom, že doposud byl používán paušál z ceny výrobku na 
úhradu oprav, repasí a dopravu pomůcek. Nově budou tyto práce účtovány 
jednotlivým firmám dle skutečných nákladů, a to tak, že bude účtována úhrada 
náhradních dílů, úhrada za práci a za dopravu. Krajské pobočky VZP ČR již 
obdržely orientační ceny náhradních dílů. Všechny tyto změny by se žádným 
způsobem neměly dotýkat klientů VZP ČR. Způsob úhrady jednotlivých služeb 
od odborných firem bude probíhat tak jako doposud. Pokud by některá z firem 
požadovala např. úhradu dopravy nebo cestovních nákladů technika, tak 
v žádném případě na takovou věc nepřistupujte. Zákon o zdravotním pojištění 
nebyl změněn v této oblasti, takže vše zůstává stejné. Ředitel VZP ČR mne 
dále informoval, že s velkou pravděpodobností budou podepsány smlouvy se 
všemi významnými distributory zdravotnických prostředků mimo firmy Ortoser-
vis. Dle sdělení vedení firmy skutečně doposud není prodloužena smlouva 
s VZP ČR, ale jejich zdravotnické prostředky mohou být distribuovány jinými 
firmami, které jsou smluvně zajištěny. V této souvislosti je potřeba dodat, že je 
nezbytné, aby si každý klient ve svém vlastním zájmu ověřil, zda jednotlivé 
firmy mají smlouvy a mohou zajistit všechny služby, které klient potřebuje. 

Václav Krása, předseda NRZP ČR 

Co přináší novela zákona o sociálních službách
Zákonem č. 206/2009 byla provedena poměrně 
obsáhlá novelizace zákona 108/1996 Sb., o soci-
álních službách. Změny, které tato novela přináší, 
lze rozdělit do dvou velkých skupin. 

První se týká především uživatelů sociálních 
služeb a podmínek poskytování příspěvku. Jde 
zejména o:
1) nárok na příspěvek, výši příspěvku a upřes-

nění podmínek jeho výplaty
a) U osoby do 18 let se snižuje počet úkonů 

potřebných k zařazení do prvního stupně 
míry závislosti z 5 na 4. 

Pozor! Tato změna dává možnost rodičům, 
kteří dosud pobírali rodičovský příspěvek 
i po dovršení 7 let dítěte z důvodu, že jim pří-
spěvek na péči nenáležel, aby si o tento pří-
spěvek zažádali. Finančně to sice vyjde 
nastejno, avšak podle ustanovení § 5 odst. 1 
písm. s) jim bude tato doba započítávána do 
důchodového pojištění do věku 10 let dítěte.
b) V této části jde o umožnění započítávání 

úkonů příprava stravy, provedení jednodu-
chého ošetření a dodržování léčebného 
režimu i u osob, kde to dosavadní úprava 
505/2006 neumožňovala (děti do 5, respek-
tive 7 let věku).

c) Výše příspěvku u čtvrtého stupně závislosti 
se zvyšuje z částky 11 000 na 12 000 Kč 
měsíčně, a to s účinností od 1. 8. 2009.

d) Upřesňuje se, že v případě, kdy s oprávně-
nou osobou je přijata jako průvodce fyzická 
osoba, která je uvedena jako osoba posky-
tující pomoc, nedochází ke ztrátě nároku na 
výplatu příspěvku, i když je oprávněné osobě 
poskytována zdravotní péče formou ústavní 
péče po celý kalendářní měsíc.

e) Nově se upravují otázky související se smrtí 
žadatele o příspěvek, a to v případě smrti 
před i po pravomocném rozhodnutí.

2) změnu výplaty příspěvku osobám starším 
18 let v prvním stupni závislosti 
Zákon zakotvuje dvě formy výplaty příspěvku:
a) část ve výši 1000 Kč v hotovosti.
b) část ve stejné výši formou poukázky nebo 

elektronického platebního prostředku.
Způsob výplaty podle b) se nepoužije v přípa-
dech:
– pobytových sociálních služeb podle § 48 – 52 

nebo u speciálního lůžkového zařízení hos-
picového typu,

– jde-li o zpětnou výplatu příspěvku,
– jde-li o výplatu příspěvku do ciziny,
– jde-li o přechod nároku na výplatu v případě 

smrti žadatele.
Dále se nepoužije, když osobě nemohou být 
poskytovány sociální služby z důvodu, že 
v územním obvodu obecního úřadu obce s roz-
šířenou působností není vhodný poskytovatel 
sociální služby, o kterou osoba žádá, anebo 
nemá dostatečnou kapacitu. V tomto případě 
však musí potřebnou pomoc zajišťovat osoba 
blízká, která byla uvedena v žádosti o příspě-
vek. Přitom se vyžaduje, aby pomoc byla 
poskytována řádně, v plném rozsahu potřeb 
a při všech úkonech, které osoba podle 
výsledku posouzení stupně závislosti není 
schopna zvládat.

3) zvýšení důrazu na kontrolní činnost obec-
ního úřadu obce s rozšířenou působností
„Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
kontroluje, zda

a) příspěvek byl využit k zajištění pomoci,
b) pomoc je poskytována osobou blízkou nebo 

jinou fyzickou osobou uvedenou v § 83, nebo 
po skytovatelem sociálních služeb, který je za-
psán v registru poskytovatelů sociálních 
služeb podle § 85 odst. 1, anebo speciálním 
lůžkovým zdravotnickým zařízením hospico-
vého typu7a),

c) pomoc je poskytována osobně tím, kdo byl 
uveden v žádosti o příspěvek, popřípadě 
ohlášen podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo 
§ 21 odst. 2 písm. c),

d) způsob poskytované pomoci a její rozsah 
odpovídá stanovenému stupni závislosti 
a zda je zaměřena na úkony, které podle 
výsledku posouzení stupně závislosti úřadem 
práce není osoba schopna zvládat,

e) v případě, kdy je pomoc poskytována osobou 
blízkou nebo jinou fyzickou osobou uvedenou 
v § 83, je tato osoba zdravotně způsobilá; za 
zdravotně způsobilou osobu k poskytování 
pomoci se nepovažuje osoba, která má sama 
nárok na příspěvek, ledaže lékařským posud-
kem ošetřujícího lékaře doloží, že je schopna 
tuto pomoc poskytovat,

f) byla s poskytovatelem sociálních služeb uza-
vřena smlouva o poskytování sociálních 
služeb,

g) byly skutečně poskytnuty sociální služby, za 
něž byla zaplacena úhrada způsobem uvede-
ným v § 18a odst. 1 písm. b),

h) trvají skutečnosti uvedené v § 18a odst. 4, 
které jsou důvodem pro výplatu příspěvku ve 
stupni I (lehká závislost) způsobem uvede-
ným v § 18 odst. 3; tuto kontrolu provádí nej-
méně jedenkrát za 3 měsíce.“.

způsobem upravena, a to za účasti zástupců organi-
zací zdravotně postižených.

Přestože zástupci ministerstva při obhajobě 
vyhlášky v rámci připomínkového řízení odůvod-
ňovali snížení bodového hodnocení pokrokem 
v oblasti medicíny, je zřejmé, že daleko více se 
uplatňuje zázračná léčivá síla papíru. Navzdory jí 
nevidomí neprohlédli, paraplegici a kvadruplegici 
nevstali, amputované končetiny nenarostly.

Dne 12. 8. 2009 proběhlo na MPSV připomínkové 
řízení k návrhu s těmito hlavními závěry:
1. Podstatně se zvýší (zhruba o 50) počet po stižení 

ohodnocených více než 70 procentními body. 
Důvodem je skutečnost, že 70procentní snížení 
pracovní schopnosti, které bylo dosud jako 
maximální možné prakticky u všech diagnóz jen 
s ojedinělými výjimkami, představuje minimum 
omezení potřebné pro uznání plné invalidity. 

2. Řešena bude i problematika stanovení invali-
dity u osob, jejichž postižení vzniklo v dětství 
a jejichž snížení pracovní schopnosti je v roz-
sahu 35–69 bodů.

3. Změny dozná rovněž obsah posudku o zdra-
votním stavu a dále bude zakotvena povinnost 
ČSSZ zaslat posudek posuzované osobě. 

4. Jako specifická problematika byla diskutována 
problematika souběhu postižení, a to zejména 
v případech, kdy jedno z nich je postižením 
mentálním. Možná řešení spočívají buď v obec-
ném zvýšení hranice souběhu z 10 na 20 bodů, 
nebo ve zvýšení bodového hodnocení při sou-
běhu vybraných diagnóz, případně v možnosti 
zvýšení bodového hodnocení soudem, ob dob-
ně jako je tomu u odškodnění úrazu.

Vzhledem k tomu, že významnou část připomínek 
podávala NRZP ČR, věřím, že budeme mít mož-
nost se vyjádřit i k rozsahu a obsahu prováděných 
úprav.                                                  Jan Hutař
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4) úpravu úhrady nákladů v případě poskyto-
vání pobytových služeb
Hlavní změny se týkají :
a) povinnosti doložit výši příjmů v případě, kdy 

osoba není schopna uhradit náklady na uby-

tování a stravu tak, aby jí zůstalo 15 % příjmu. 
b) obdobná povinnost se ukládá i osobám 

povinným uhradit úhradu v případě umístění 
dítěte do domova pro osoby se zdravotním 
postižením na základě rozhodnutí soudu.

O dalších změnách tohoto zákona, které se týkají 
zejména poskytovatelů sociálních služeb, se 
dozvíte v pokračování článku v příštím čísle Skoku 
do reality.  

Jan Hutař

Tak je před námi už sedmý ročník ceny MOSTY. Toto ocenění Národní rada 
osob se zdravotním postižením ČR uděluje každý rok navrženým subjektům 
za mimořádný čin, projekt nebo akt ve prospěch občanů se zdravotním 
postižením.

Vyhlášené kategorie
Cena Mosty 2009 je vyhlášena ve čtyřech kategoriích:
1) Pro instituci veřejné správy.
2) Pro nestátní subjekt.
3) Pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením.
4) Zvláštní cena NRZP ČR.

Návrhy na udělení ceny
Návrhy na ocenění se podávají na předepsaném formuláři, který je společně 
s informacemi o vyhlášení ceny uveden na webových stránkách www.nrzp.
cz. Podávat je mohou úřady státní správy a samosprávy, instituce, nestátní 
neziskové organizace, občanská sdružení, podnikatelské subjekty, zástupci 
sdělovacích prostředků a fyzické osoby. Návrhy na předepsaném formuláři 
se zasílají poštou do kanceláře NRZP ČR (Partyzánská 7, Praha 7, 170 00). 
Uzávěrka soutěže je 30. listopadu 2009. Výsledky budou slavnostně vyhlá-
šeny a ceny uděleny 10. února 2010 v Plzni.

Posuzování návrhů
Posuzování návrhů na ocenění bude probíhat opět ve dvou kolech. V prvním 
kole vybere nominační komise pět nejlepších návrhů v každé kategorii. Ve 
druhém rozhodne hodnotící výbor o vítězi v jednotlivých kategoriích. Ostatní 
nominovaní obdrží pamětní diplom MOSTY 2009.

Umělecké ztvárnění ceny
Ceny pro jednotlivé kategorie navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka 
Wernerová. Cena je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je 
vytvořena z glazované keramiky. Pamětní diplomy vytvořil akademický malíř 
Otakar Tragan.

Z historie udílení cen MOSTY
I. Mosty 2003
První ročník se uskutečnil 2. února 2004 v Poslanecké sněmovně a vítězem 
tehdy jen jedné kategorie se stal Moravskoslezský kraj. Akci moderovala 
Táňa Fischerová.

II. Mosty 2004
Druhý ročník se konal 17. února 2005 na Žofíně, do soutěže se tentokrát už 
ve třech kategoriích přihlásilo 89 projektů. Vítězem I. kategorie, v níž se utkalo 

22 projektů, se stal Úřad MČ Praha 10. Ve II. kategorii soutěžilo 30 projektů, 
prvenství patřilo společnosti Philip Morris. Ve III. kategorii, kterou vyhrál Jiří 
Nohovec, bylo 37 nominovaných. Akcí provázela Martina Kociánová.

III. Mosty 2005
Třetí ročník, který se konal 23. února 2006 v Olomouci, proběhl pod záštitou 
a za účasti tehdejšího premiéra Jiřího Paroubka. Celkem bylo nominováno 67 
projektů. V I. kategorii, v níž zvítězil KÚ Královehradeckého kraje, soutěžilo 
22 projektů. Do II. kategorie, ve které vyhrála firma Siemens Elektromotory 
Mohelnice, se přihlásilo 23 projektů. Ve III. kategorii bylo 22 nominovaných, 
vavříny patřily Veronice Loušové. Akci opět moderovala Martina Kociánová.

IV. Mosty 2006
Čtvrtý ročník se uskutečnil pod záštitou první dámy Livie Klausové 27. února 
2007 v Hradci Králové. Celkem bylo na udělení ceny nominováno 92 projektů 
a osobností. V I. kategorii bylo podáno 17 návrhů, vyhrála Policie ČR, správa 
hl. m. Prahy. Ve II. kategorii, kde se utkalo 28 projektů, zvítězilo Vinařství 
Galant, Dobrá adresa s.r.o. Společnost Otto Bock ČR s.r.o. byla vítězem III. 
kategorie, do které se přihlásilo rekordních 47 nominací. Akci moderoval 
Jakub Železný.

V. Mosty 2007
Pátý ročník se uskutečnil pod záštitou první dámy Livie Klausové 5. února 
2008 v Chrudimi. Celkem bylo na udělení ceny nominováno 90 projektů 
a osobností. V I. kategorii bylo podáno 20 návrhů, vyhrálo město Klatovy. 
Vítězem II. kategorie, v níž se utkalo rekordních 42 projektů, se stalo Občan-
ské sdružení TRIANON Český Těšín. Ze III. kategorie, kde se shromáždilo 28 
nominací, vzešli dva vítězové – Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc. a Český svaz 
ledního hokeje. Kromě toho byla za celoživotní práci pro lidi se zdravotním 
postižením oceněna in memoriam Zdenka Hanáková. Akci moderoval Martin 
Dejdar.

VI. Mosty 2008
Šestý ročník se opět uskutečnil pod záštitou manželky prezidenta Livie Klau-
sové 17. února 2009 v Karlových Varech. Celkem bylo letos na udělení ceny 
nominováno 73 projektů a osobností. V I. kategorii, v níž bylo podáno 13 
návrhů, vyhrálo město Otrokovice. Ve II. kategorii se utkalo 17 projektů a zví-
tězilo Občanské sdružení Hendaver za Mental Power Prague Film Festival. 
Vítězem nové III. kategorie, kde se sešlo 16 nominací, byla Věra Kosinová 
z Pardubic. Prvenství  ve IV. kategorii, do které bylo posláno 27 návrhů 
na udělení ceny, pak získal Ústav sociální péče Hajnice. Akci moderoval 
Aleš Cibulka.

Patrik Nacher

NRZP ČR přijímá nominace na ocenění MOSTY 2009

Pozvánka na veletrh MEDICAL FAIR BRNO 2009
Ve dnech 20. – 23. října 2009 se na brněnském 
výstavišti bude konat tradiční mezinárodní veletrh 
zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví 
s názvem MEDICAL FAIR BRNO 2009. Součás-
tí veletrhu je i přehlídka organizací, pomůcek 
a služeb pro osoby se zdravotním postižením „Pro 
Váš úsměv“. Národní rada osob se zdravotním 
postižením ČR je partnerem pořadatele veletrhu, 
společnosti Veletrhy Brno, a.s., a podílí se na pří-
pravě odborného doprovodného programu vele-
trhu. V rámci tohoto programu připravujeme kon-
ferenci na téma Přístupné cestování, která se 
uskuteční 21. října 2009 od 11:00 na brněnském 
výstavišti v hale E, v Press centru ve 2. patře.

NRZP ČR na konferenci seznámí osoby se zdra-

votním postižením s již platnými i připravovanými 
evropskými nařízeními, které upravují cestování 
těchto osob leteckou, autobusovou a železniční 
dopravou. Dále zazní informace o stavu přípravy 
českého zákona o veřejných službách v dopravě 
a o národních standardech přístupnosti. Na konfe-
renci vystoupí zástupci organizací osob se zdravot-
ním postižením, Ministerstva dopravy ČR, Vládního 
výboru pro zdravotně postižené občany, Výzkum-
ného ústavu železničního a další. Partnerem konfe-
rence je Státní fond dopravní infrastruktury.

Na konferenci bude zajištěn simultánní přepis 
mluveného slova do českého jazyka.

Vážení čtenáři, věříme, že téma zlepšování pod-
mínek cestování osob se zdravotním postižením je 

pro Vás důležitým tématem a že se konference 
rádi zúčastníte. Účast je zdarma, každý návštěvník 
veletrhu je vítán. Zároveň Vás všechny srdečně 
zveme ke stánku Národní rady osob se zdravot-
ním postižením ČR, který bude umístěn ve velet-
ržní hale A2. Budeme zde nabízet poradenství pro 
osoby se zdravotním postižením, celou řadu pub-
likací, tiskových materiálů a prezentačních před-
mětů našich partnerů.

Veškeré podrobnosti k chystané konferenci 
najdete na našich stránkách www.nrzp.cz, stejně 
ja ko informace o umístění stánku v areálu výsta-
viště. Dal  ší důležité informace o veletrhu jsou k dis-
pozici na stránkách www.bvv.cz/medicalfair.

Michal Dvořák


