
  

 

 

PAPRSEK 
Otázka týdne 
Musí i čistě soukromé zařízení, které nemá smlouvu se 
zdravotními pojišťovnami, vést řádně pacientovu zdra-
votnickou dokumentaci? A musí ji pacientovi vydat, po-
kud chce změnit lékaře nebo by chtěl svůj případ zkon-
zultovat jinde?  

Odpověď 
Povinnost vést zdravotnickou dokumentaci pacienta 
je uložena každému poskytovateli zdravotních služeb 
bez ohledu na to, zda má, nebo nemá uzavřenu 
smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Skutečnost, že ne-
má smlouvu uzavřenu, znamená pouze to, že nemůže 
poskytnuté zdravotní služby vykazovat k úhradě pacien-
tově zdravotní pojišťovně a pacient si je tedy plně hradí. 
Každý poskytovatel zdravotních služeb ale musí dispo-
novat oprávněním k poskytování zdravotních služeb 
(o udělení tohoto oprávnění rozhoduje příslušný krajský 
úřad) a musí dodržovat platné právní předpisy. 

Pro oblast zdravotnictví je jedním ze základních právních 
předpisů zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách  
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 
službách). V něm je mj. řešena i problematika zdravot-
nické dokumentace včetně jejího vedení, nakládání s ní, 
nahlížení do dokumentace a pořizování výpisů, opisů  
a kopií z ní. Přesná specifikace obsahu zdravotnické do-
kumentace jako takové a náležitostí jejího vedení včetně 
dob uchovávání je pak předmětem vyhlášky č. 98/2012 
Sb., o zdravotnické dokumentaci. Současně lze doplnit, 
že příslušný správní orgán může dokonce pozastavit ne-
bo odejmout oprávnění k poskytování zdravotních slu-
žeb, jestliže poskytovatel zdravotních služeb nevede 
zdravotnickou dokumentaci nebo ji vede v rozporu se 
zákonem o zdravotních službách nebo jiným právním 
předpisem. 

Podle zákona o zdravotních službách je každý lékař po-
vinen předat vždy zprávu o poskytnutých zdravotních 
službách registrujícímu praktickému lékaři pacien-
ta (to se řeší většinou tím, že příslušnou zprávu dostane 
pacient a sám ji má předat dál). Je ale také povinen pře-
dat jinému lékaři potřebné informace o zdravotním 
stavu pacienta, které jsou nezbytné k zajištění návaz-
nosti zdravotních služeb. Rovněž je povinen zajistit, 
aby jinému lékaři nebo jinému zdravotnickému pracovní-
kovi, od nichž si pacient vyžádal konzultační služby, 
byly zpřístupněny informace vedené o zdravotním 
stavu pacienta ve zdravotnické dokumentaci, které 
jsou pro poskytnutí konzultačních služeb nezbytně 
nutné. 

Ať už v rámci přechodu k jinému lékaři nebo pro potřeby 
konzultace u jiného odborníka tedy musí být předány 
potřebné informace – pacient ovšem neobdrží zdravot-
nickou dokumentaci jako takovou. Má však plné právo 
nahlížet do své zdravotnické dokumentace, a pokud si  
z ní nepořídí výpis či kopie sám, může o ně požádat da-
ného poskytovatele zdravotních služeb. Ten mu pak musí 
výpis nebo kopii pořídit do 30 dnů od obdržení žádosti. 
Dokončení na str: 8 

 
 

KVĚTEN 2017 
Číslo 29 

 

Z obsahu:  

 Otázka týdne 

 Když rodiče peníze nemají, alimenty platí prarodi-
če. Podle jakých pravidel? 

 Velký dovolenkový speciál: kolik stojí dálniční 
známky v Evropě? 

 Roska Brno –město 

 Zažili jsme 

 Spolková činnost 

 O nás 
 



2 

 

 

Když rodiče peníze nemají, alimenty platí pra-
rodiče. Podle jakých pravidel? 

Jestliže rodič nemůže byť jen částečně 
dostát vyživovací povinnosti vůči dítěti, 
musejí nastoupit prarodiče, ti ale už ne-
mají povinnost zajistit dítěti shodnou 
životní úroveň. 
28. 4. 2017 0:00 Richard W. Fetter 

Vyživovací povinnost prarodičů a dalších předků vůči dítě-
ti nastupuje tehdy, jestliže rodič nemůže své vyživovací 
povinnosti byť i částečně dostát z objektivních důvodů 
nebo je-li vyloučeno, aby plnění vyživovací povinnosti 
mohlo být na rodičích vymáháno. Do 31. 12. 2013 (do kdy 
se postupovalo podle zákona o rodině, který byl nahrazen 
novým občanským zákoníkem) nastupovala vyživovací 
povinnost prarodičů tehdy, neplnil-li rodič vyživovací po-
vinnost v rozsahu uspokojujícím nutné potřeby dítěte. 

Výživné prarodičů a dalších předků vůči dítěti po 
1. 1. 2014 soudy stanoví v rozsahu odpovídajícímu odů-
vodněným potřebám oprávněného a jeho majetkovým po-
měrům, jakož i schopnostem, možnostem a majetkovým 
poměrům povinného (povinných). Při hodnocení schopnos-
tí, možností a majetkových poměrů povinného je třeba také 
zkoumat, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu 
výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majet-
kového prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměře-
ná majetková rizika. Zákon však nestanoví kritérium shod-
né životní úrovně dítěte s životní úrovní prarodičů a dalších 
předků. 

Řízení o vyživovací povinnosti prarodičů a dalších předků 
k nezletilému dítěti soud zahájí, nebo tyto osoby do probí-
hajícího řízení o vyživovací povinnosti k nezletilému dítěti 
přibere, z úřední povinnosti, a to v okamžiku, kdy vyjde 
najevo, že rodiče dítěte nemohou své vyživovací povinnos-
ti dostát. 

Vyživovací povinnost potomků podle právní úpravy účinné 
do 31. 12. 2013 přecházela na předky, nemohli-li potomci 
své vyživovací povinnosti dostát a vyžadovala-li to nutně 
potřeba oprávněného. Judikatura soudů již dříve dovodi-
la (když byla řešena otázka výživného ze strany prarodičů 
pro jejich nezletilého vnuka, tedy plnění vyživovací povin-
nosti předků vůči potomkovi, když jeden z rodičů nezletilé-
ho vyživovací povinnost neplní, zdržuje se v cizině a vý-
živné od něho právními prostředky nelze vymáhat, přičemž 
matka nezletilce není sama s to hradit potřeby nezletilého 

dítěte), že nejde o solidární povinnost, nýbrž o tzv. plnění 
parciální, tedy toliko dílčí, částečné. 

Právo na plnění této vyživovací povinnosti bylo ovšem 
vázáno na podmínku nutné potřeby osoby k výživě opráv-
něné, k čemuž také bylo nutno při určení obsahu a rozsahu 
takové povinnosti přihlédnout; jinak pro její vymezení pla-
tily obecné zásady podle zákona o rodině, podle nichž byl 
rozsah vyživovací povinnosti určován jednak odůvodněný-
mi potřebami osoby oprávněné, jednak schopnostmi a mož-
nostmi osob povinných. Příbuzní vzdálenější mají ovšem 
vyživovací povinnost jen tehdy, nemohou-li tuto povinnost 
plnit příbuzní bližší. 

Nejen když rodiče peníze nemají, ale i když je nel-
ze vymoci 
Příbuzní vzdálenější mají vyživovací povinnost nejen teh-
dy, nemohou-li tuto povinnost plnit příbuzní bližší vzhle-
dem k jejich schopnostem a možnostem, ale i tehdy, je-li 
vyloučeno, aby plnění vyživovací povinnosti mohlo být na 
těchto bližších příbuzných vymáháno. 

Správně proto nižší soud, jehož rozhodnutí Nejvyšší soud 

ČR hodnotil, uzavřel, že je namístě stanovit výživné pra- 

rodičům, jestliže se otec zdržuje v cizině na neznámé 
adrese a výživné od něho nelze právně vymáhat za situa-
ce, kdy otec se svým právním zástupcem komunikuje 
prostřednictvím internetové sítě z veřejných interneto-
vých kaváren, cestuje po světě a žádné bližší údaje o něm 
známy nejsou. Závěru, že výživné nelze od povinného 
v cizině právně vymáhat, zpravidla předchází zpráva 
Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Naproti to-
mu postupoval správně soud, když nestanovil prarodičům 
povinnost platit výživné, jestliže otec vykonával trest 
odnětí svobody pro trestný čin zanedbání povinné výživy 
a ve vězení byl zaměstnán. 

Stačí i jen částečná neschopnost rodičů uživit své dítě 
Správně také postupoval soud, který uvedl, že vyživovací 
povinnost mezi ostatními příbuznými – předků za potom-
ky – nastupuje nejen, jestliže potomci nemohou své vyži-
vovací povinnosti dostát z tzv. objektivních důvodů, ale 
také v případech, kdy vyživovací povinnost sice byla 
potomkům soudem stanovena a ti ji neplní, nebo tehdy, 
pokud ji plní, avšak nikoli v rozsahu potřebném 
k uspokojení nutných potřeb oprávněného. 

Vyživovací povinnost předků tak vzniká i tehdy, jestliže 
potomci, jejichž vyživovací povinnost má přednost, svoji 
vyživovací povinnost nemohou plnit, byť jen zčásti. Roz-
sah vyživovací povinnosti předků za potomky je přitom 
užší, než je rozsah vyživovací povinnosti rodičů k dětem, 
a je vyjádřen nutnou potřebou oprávněné osoby. 

Nutná potřeba je tedy celkovým horním limitem vyživo-
vací povinnosti, na kterou má oprávněný nárok vůči pra-
rodičům v případě, kdy v tomto rozsahu nezajišťuje jeho 
potřeby výživné poskytované rodičem; zahrnuje náklady 
na uspokojování všech odůvodněných potřeb, za které 
lze považovat náklady na stravu, bydlení, ošacení, spor-
tovní a kulturní vyžití, přípravu na budoucí povolání 
apod., uspokojované ve standardní míře (tj. nikoliv ve 
vztahu k nákladům mimořádným – nadstandardním). 

Nový občanský zákoník nepřevzal § 90 zákona o rodině, 
podle něhož právo na výživné příslušelo oprávněným, 
jen pokud toho nutně potřebovali. V § 915 odst. 1 však 
stanoví, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná 
s životní úrovní rodičů. Toto hledisko je nadřazeno hle-
disku odůvodněných potřeb dítěte. 

Jinak je tomu ovšem ve vztahu mezi dítětem a jeho pra-
rodiči, kde se zásada shodné životní úrovně neuplatní, 
neboť je vázána jen na vztahy mezi rodiči a dětmi. 
V důsledku toho, i když právní úprava po 1. 1. 2014 ne-
stanoví podmínku nutné potřebnosti, nelze dovodit, že by 
životní úroveň dítěte měla být zásadně shodná s životní 
úrovní jeho prarodičů. Uplatní se tedy pouze obecná 
úprava, která stanoví, že rozhodné jsou odůvodněné po-
třeby oprávněného a jeho majetkové poměry, jakož 
i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného. 

I pro prarodiče stejně jako pro rodiče platí, že neprokáží-
li soudu řádně své příjmy předložením všech listin a dal-
ších podkladů pro zhodnocení majetkových poměrů, pla-
tí, že jejich průměrný měsíční příjem činí pětadvacetiná-
sobek částky životního minima jednotlivce a z něj bude 
vyměřeno výživné. 

(Příspěvek byl zpracován podle Stanoviska občansko-
právního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR 
spis. zn. Cpjn 204/2012 ze dne 19. 10. 2016 k zjišťování 
možností, schopností a majetkových poměrů povinného 
v řízení o výživném pro nezletilé děti.) 
Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/kdyz-rodice-penize-nemaji-
alimenty-plati-prarodice-podle-jakych-pravidel/ 

https://www.mesec.cz/autori/fetter/
http://www.mesec.cz/clanky/novy-trestni-zakonik-zvysil-tresty-pro-neplatice-vyzivneho/
http://www.mesec.cz/clanky/novy-trestni-zakonik-zvysil-tresty-pro-neplatice-vyzivneho/
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Poplatky za použití dálnice se pak ve 
formě mýtného vybírají také napří-
klad v Srbsku, Turecku. 
Dálnice zdarma jsou zhruba v polo-
vině evropských států, je to například 
Estonsko, Lotyšsko, Litva, Belgie, 
Nizozemí a Lucembursko, Finsko, 

Dánsko a Švédsko. V těchto zemích se ale často vybírají 
poplatky za některé úseky, jako například za přejezd mostů. 

Z Francie do Velké Británie: kolik stojí eurotunel? 
Tunel mezi Francií a Velkou Británií byl zprovozněn v roce 
1994 a výrazně urychlil dopravu mezi Anglií a Francií. Tu-
nelem se přepravují auta i samotní cestující, přičemž cena 
jedné cesty začíná už na 23 librách. Pokud plánujete cestu 
do Anglie a cestu autem tunelem, tak určitě si rezervujte 
místo, na stanicích se tvoří fronty a často bývá vyprodáno, 
takže musíte počkat na další spoj. 

Platí se v Německu za dálnice? 
Německo má jednu z nejhustších a nejlepších silničních sítí, 
ale průjezd osobních automobilů je zdarma, mýtné se platí 
až od 7,5 tuny hmotnosti. V poslední době se sice neustále 
debatuje o zavedení dálničních poplatků na německých dál-
nicích, ale v současné době se poplatky za průjezd osobních 
automobilů stále nevybírají. Na zákonu o poplatcích na ně-
meckých dálnicích se musí shodnout německá vláda a dříve 
než v roce 2018 to nebude. 
Zdroj: https://www.finance.cz/490961-dalnicni-znamky-evropa-
2017/ 

Kdy musejí studenti platit zdravotní pojištění  
a kdy nikoliv? 
10.05.2017,  Finance.cz , Petr Gola 
Při splnění zákonných podmínek platí zdravotní pojištění za 
studenty stát. Jak je to s platbou zdravotního pojištění bě-
hem posledních prázdnin po maturitě? Nebo u absolventů 
vysokých škol? A jak se vypočítává zdravotní pojištění pod-
nikajícím nebo zaměstnaným studentům? 

Placení zdravotního pojištění v Česku je povinné. Za za-
městnance odvádí zdravotní pojištění zaměstnavatel. Osoby 
samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných pří-
jmů musí samy měsíčně platit zdravotní pojištění. Pouze za 
státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. Stát je přitom 
plátcem zdravotního pojištění prostřednictvím státního roz-
počtu i za nezaopatřené děti 

Nezaopatřené dítě 
Podmínka nezaopatřenosti je u dítěte splněna do skončení 
povinné školní docházky a následně nejdéle do 26 let věku, 
jestliže: 

 se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání, 

 se dítě nemůže soustavně připravovat na budoucí 
povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro 
nemoc nebo úraz, 

Velký dovolenkový speciál: kolik stojí dálniční 
známky v Evropě? 
10.05.2017,  Finance.cz ,  Hana Bartušková 
Víte, kolik stojí dálniční známky v zemích Evropy? Kolik 
zaplatíte za dálniční známku v Rakousku nebo Slovinsku  
a kde jsou placené úseky na silnicích v Polsku? Kolik zapla-
títe na dálničních poplatcích při cestě autem do Chorvat-
ska? Je v Německu dálnice opravdu zdarma? Přečtěte si 
článek a připravte si poplatky pro vaše prázdninové cesty 
po Evropě. 

Autem k moři je jedním z nejčastějších způsobů trávení 
dovolené. Nebo taky autem do Alp, autem za dobrodruž-
stvím a autem po celé Evropě a možná ještě dál. K létu totiž 
patří pořádný roadtrip. Vlastním autem je to pohodlné, 
dává vám to svobodu zajet kamkoliv na výlet a navíc si to 
můžete užít po cestě. Počítat ale musíte s dalšími náklady, 
kromě benzínu v mnohých zemích navíc zaplatíte poplatky 
za použití dálnice: ať už ve formě dálniční známky, nebo 
jako mýtné. Podívejte se do našeho přehledu, kolik zaplatí-
te v zemích EU za dálniční známky. 

V tabulce jsou uvedené ceny pro osobní automobily do 3,5t, 
občas je tato cena omezena i maximálním počtem sedadel 
(8 v Bulharsku, 7 míst v Maďarsku), nebo délkou (do 1,3 
metrů nad první nápravou ve Slovinsku). Ceny jsou přepo-
čítány aktuálním kurzem na eura, případně je použitý ofici-
ální ceník, pokud udává ceny v eurech. 

V mnoha státech navíc zaplatíte mýtné za přejezd určitými 
místy, jsou to většinou mosty přes moře nebo ře-
ku, přívozy na ostrovy a přes moře, horské tunely. Ceny  
v těchto zemích se většinou pohybují do 12 €, ve Švýcarsku 
si nachystejte až 27,90 € za tunel Great Saint Bernard. 

Některé země neprodávají dálniční známky, ale za použití 
dálnic a silnic vybírají mýtné přímo v hotovosti při průjez-
du určitými úseky. Mezi tyto země patří například Chorvat-
sko nebo Francie.  

http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteEng/Root/Tolls.aspx
http://www.finance.cz/
http://www.finance.cz/autori/petr-gola/
http://www.finance.cz/
mailto:clanky@finance.cz
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nost. Zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečně dosažené-
ho hrubého zisku, nemusí být dodržen minimální vyměřo-
vací základ jako při výkonu hlavní samostatné výdělečné 
činnosti. Minimální vyměřovací základ za každý měsíc 
výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2017 
činí 14 116 Kč. 

Praktický příklad 3) 
Studentka vysoké školy slečně Benešová zahájila od  
1. března 2017 samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý 
zisk za rok 2017 bude 92 400 Kč. Zdravotní pojištění za 
rok 2017 činí tedy 6 237 Kč (92 400 Kč x 50 % x 13,5 %). 
Kdyby slečna Benešová vykonávala hlavní samostatnou 
výdělečnou činnost, tak by muselo být zdravotní pojištění 
zaplaceno alespoň z minimálního vyměřovacího základu,  
a činilo by 19 057 Kč (13,5 % z 141 160 Kč), neboť mini-
mální vyměřovací základ za 10 měsíců činí 141 160 Kč. 
Zdroj: https://student.finance.cz/490971-zdravotni-pojisteni-
studentu/ 

Jaké jsou podmínky nároku na důchodové 
dávky z České republiky a z Rakouska? Od-
borníci poradí ve středu 31. května, tentokrát 
v Jindřichově Hradci  
Jaké jsou podmínky nároku na důchodové dávky z České 
republiky a z Rakouska? Odborníci poradí ve středu 31. 
května, tentokrát v Jindřichově Hradci.  

Nejen tzv. pendlerům je určen další, v pořadí již 8. česko-
rakouský poradenský den k důchodům. Využít ho mohou 

všichni, kteří pracovali nebo pracují  
v Česku a v Rakousku a chtějí vědět 
např. to, jak se jim budou započítávat 
odpracované roky do důchodu. Letošní 
mezinárodní poradenský den se usku-
teční ve středu 31. května 2017 v Jindři-
chově Hradci. Konzultace připravila  
a odborně zajistila Česká správa sociál-
ního zabezpečení (ČSSZ) ve spolupráci 

s rakouským nositelem důchodového pojištění Pension-
sversicherungsanstal (PVA).  

Zájemci tak mají jedinečnou možnost obrátit se na odborní-
ky obou zemí s dotazy, které se týkají jejich důchodového 
pojištění. Cílem tohoto mezinárodního důchodového pora-
denství je především informovat občany, kteří získali doby 
pojištění na území České republiky a Rakouska, o tom, 
jaké jsou v souladu s platnými nařízeními Evropské unie 
podmínky nároku na důchod v obou státech. Experti z obou 
institucí důchodového pojištění účastníkům také poradí, jak 
postupovat při vyřizování žádosti o důchod, jaké doklady 
jsou k žádosti potřeba, a podají jim další užitečné informa-
ce, které vyplynou z konkrétních dotazů. Tlumočení je v 
případě potřeby zajištěno. Konzultace jsou poskytovány 
bezplatně. Poradenský den proběhne ve středu 31. 5. 2017 
v budově Okresní správy sociálního zabezpečení Jindři-
chův Hradec, na adrese Sládkova 332, a to v době od 9.00 
do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. Je vhodné se objednat 

O konzultace je tradičně velký zájem, je proto vhodné 
se předem objednat.  
Čas konzultace si lze domluvit na těchto telefonních čís-
lech: + 420 384 359 306 a 05 03 03-32 604. Využít je mož-
né i fax: 05 03 03-32 690. Tým konzultantů budou tvořit 
vždy český a rakouský odborník, jednotlivé konzultace 
jsou plánovány ve dvacetiminutových intervalech. Objed-
naní klienti budou mít při konzultacích přednost.  

Co si vzít na konzultaci s sebou  
Všichni, kteří se rozhodnou využít možnosti konzultace, by 
s sebou měli mít průkaz totožnosti, doklady o pojištění 
(především ty, na kterých je uvedeno rodné číslo a rakous- 

 z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu je dítě neschopno vykonávat soustavnou 
výdělečnou činnost. 

Školní prázdniny 
Když dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu, tak 
je podmínka soustavné přípravy dítěte na budoucí povo-
lání na střední škole splněna i během letních prázdnin. 
Jak je to však u maturantů? Za studium se považuje  
i doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní 
zkoušky, jeli konána v květnu nebo červnu, do konce 
období školního roku. Za dobu studia se považují i po-
slední prázdniny, jestliže během nich není vykonávána 
výdělečná činnost zakládající účast na nemocenském 
pojištění. 

Praktický příklad 1) 
Související pojmy 
Student Kratochvíl úspěšně odmaturuje v květnu 2017. 
Student Kratochvíl si chce udělat poslední prázdniny  
a se zaměstnavatelem je domluven na nástupu do práce 
od 1. září 2017. Za studenta Kratochvíla bude zdravotní 
pojištění platit stát i během měsíce května, června, čer-
vence a srpna. Během posledních prázdnin si student 
Kratochvíl bude přivydělávat pouze brigádami na zákla-
dě dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 
Kč a méně. Takový příjem nezakládá účast na nemocen-
ském pojištění, neboť se z něj neplatí sociální ani zdra-
votní pojištění. 

Studium na vysoké škole 
Za dobu studia na vysoké škole se považuje i doba od 
skončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stalo 
studentem vysoké školy, jestliže dítě pokračuje bez pře-
rušení v dalším studiu. Podmínka studia je splněna  
i v kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo řádné stu-
dium na vysoké škole a dále kalendářní měsíc následují-
cí po kalendářním měsíci, kdy bylo studium ukončeno, 
pokud není vykonávána po celý tento měsíc výdělečná 
činnost zakládající účast na nemocenském pojištění.  
A dále i doba od ukončení studia na jedné vysoké škole 
a zahájení studia na druhé vysoké škole, avšak nejdéle 
po dobu tří měsíců od měsíce, kdy bylo ukončeno studi-
um na první vysoké škole. 

U pracujících studentů se neprovádí dopočet do  
minima 
Zdravotní pojišťovny musí za všechny zaměstnance 
obdržet měsíčně minimálně 1 485 Kč (13,5 % z mini-
mální mzdy platné od 1. ledna letošního roku, tedy z 11 
000 Kč). Dopočet do minima jde přitom na vrub za-
městnance pracujícího za nižší než minimální mzdu 
(např. z důvodu zkráceného úvazku), zaměstnavatelé 
odvádí na zdravotním pojištění vždy 9 % z hrubé mzdy 
zaměstnance. U pracujících studentů se však dopočet 
neprovádí a pracujícímu studentovi je sraženo z hrubé 
mzdy 4,5 % na zdravotním pojištění. 

Praktický příklad 2) 
Studentka VŠ slečna Pokorná pracuje během studia na 
zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 8 000 Kč. Na 
zdravotním pojištění je slečně Pokorné odvedeno  
z hrubé mzdy 360 Kč (8 000 Kč x 4,5 %). Kdyby neby-
la splněna podmínka studia, potom by slečně Pokorné 
bylo z hrubé mzdy sraženo zdravotní pojištění ve výši 
765 Kč (1 485 Kč – (8 000 Kč x 9 %). 

Podnikání je vedlejší samostatnou výdělečnou čin-
ností 
Během studia je možné si přivydělávat samostatnou 
výdělečnou činností. Samostatná výdělečná činnost je v 
takovém případě pro účely placení zdravotního pojištění 
považována za vedlejší samostatnou výdělečnou  čin- 
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ké číslo pojištění), případně také korespondenci s instituce-
mi důchodového pojištění apod. O konání akce informují 
dvojjazyčné plakáty, které jsou vyvěšeny mimo jiné na 
pracovištích okresních správ sociálního zabezpečení a po-
bočkách rakouského nositele pojištění.  
Zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30404/
TZ_Cesko_rakousky_poradensky_den_31kvetna2017_Jindrichuv
_Hradec_27042017. 

Velký dovolenkový přehled: cestování dítěte 
do zahraničí bez rodičů 
04.05.2017 ,  Finance.cz ,  Hana Bartušková 

Než vypravíte dítě na prázdniny u moře, přesvědčte se, že 
mu přibalíte všechny potřebné cestovní dokumenty. Kromě 
cestovního pasu, nebo občanského průkazu, můžete dítěti 
dát s sebou i souhlas rodičů s vycestováním nezletilé osoby. 

Blíží se léto a doba dovolených v zahraničí. Zatímco běž-
ný člověk má většinou 4 týdny dovolené, které si musí roz-
vrhnout na celý rok, tak děti čekají celé dva měsíce prázd-
nin. Spousta času pro dobr odružství. Možná je pošlete 
na tábor v zahraničí nebo pojedou k moři s prarodiči a nebo 
jen navštívit příbuzné v zahraničí. Jaké doklady budou děti 
pro velká prázdninová dobrodružství potřebovat a ja-
ké dokumenty jim s sebou přibalit? 

Jak vypravit dítě na prázdniny do zahraničí? 
Pokud cestujete s dítětem do zahraničí, tak musí mít 
svůj vlastní cestovní pas, nebo občanský průkaz. To samo-
zřejmě platí i pro případy, kdy dítě cestuje třeba s babičkou 
a dědou na dovolenou k moři nebo jede na návštěvu ke 
svému strýci a tetě do zahraničí nebo na výlet se školou. 
Samotný pas by měl stačit, ale pro jistotu se doporučuje 
dítě také vybavit rodiči podepsaným dokumentem, který 
potvrzuje, že rodiče jsou s jeho cestou obeznámeni a sou-
hlasí s ní. 

Jak zažádat o dětský pas? 

 s biometrickými údaji a strojově čitelnou zónou 

 dětem do 15 let se vydává pas na 5 let 

 poplatek za tento dětský pas je 100 Kč (2000 Kč ve 
zkrácené lhůtě) 

 cestovní pas je zhotoven do 30 dnů (do 6 dnů ve zkrá-
cené lhůtě) 

 žádost se vyplňuje na městském úřadě, také tam dítě 
vyfotí 

 předkládáte také rodný list dítěte, případně vracíte 
starý pas 

 (doklady můžete předložit v originále, nebo v ověře-
né kopii) 

Jak zažádat o dětskou občanku? 

 se strojově čitelnými údaji 

 dětem do 15 let se vydává občanský průkaz s platností 
5 let 

 poplatek za dětskou občanku je 50 Kč 

 občanský průkaz se vydává do 30 dnů od žádosti 

 žádost se vyplňuje na městském úřadě, kde dítě také 
vyfotí 

 předkládáte rodný list dítě, případně předchozí občan-
ský průkaz 

 (doklady můžete předložit v originále, nebo v ověře-
né kopii) 
s občanským průkazem můžou děti pak cestovat po zemích 
EU 

Kromě cestovních dokladů, které potřebuje pro cestování 
každý, by každé dítě při cestách do zahraničí mělo mít  

 tzv. písemný souhlas rodičů (nebo zákonného 
zástupce) s cestou nezletilé osoby (dítěte nebo 
dětí) do zahraničí. 

Tento dokument ve stručné formě informuje, že rodiče sou-
hlasí s cestou svého dítěte do zahraničí. 

Na co souhlas rodičů s vycestováním dítěte do zahraničí 
potřebujete? 
Všeobecně je souhlas zákonného zástupce s vycestováním 

dítěte nutný pro jakoukoliv cestu do 
zahraničí, kdy cestuje nezletilá 
osoba mladší 18 let bez rodičů, 
tedy například s příbuznými nebo 
se třetí osobou. Konkrétní podmín-
ky ale jsou v každé zemi jiné. Sou-
hlas slouží v takovém případě jako 

ujištění pro úřady, že dítě cestuje s doprovo-
dem dobrovolně a se souhlasem rodičů. Jinak se totiž au-
tomaticky předpokládá, že dítě je v zahraničí bez souhlasu 
rodičů, a jedná se tedy o únos. 

Kdy souhlas rodičů s vycestováním dítěte do zahraničí 
potřebujete? 
Souhlas s vycestováním je cestovním dokumentem, který 
dokazuje, že rodiče souhlasí s cestou svého dítěte do za-
hraničí. J e nutné ř íct, že v řadě př ípadů není dokument 
při cestách vůbec potřeba, například český právní řád tako-
vý dokument pro cestování dětí s příbuznými a s třetími 
osobami nevyžaduje. Ani další země EU toto většinou ne-
vyžadují. Ale je nutné se vždy řídit podle práva cílové ze-
mě, informace týkající se vycestování do všech zemí světa 
najdete na stránkách MZV. Všeobecně ministerstvo dopo-
ručuje, aby mělo dítě při cestě do zahraničí vždy tento do-
kument. Sice většinou není potřeba, ale vždycky se může 
hodit. 

Co by měl souhlas zákonného zástupce obsahovat? 
Vzhledem k tomu, že dokument je používaný v různých 
zemích světa, neexistuje jednotná forma, jak by měl vy-
padat. Součástí souhlasu by ale určitě měly být následující 
informace: 

 identifikace rodičů, jejich souhlas s vycestováním 
a podpis 

 identifikace dítěte, jeho údaje, narození a číslo 
cestovního dokladu 

 identifikace doprovázející osoby, číslo jejího ces-
tovního dokladu 

 účel cesty a konečná destinace 

 časové omezení platnosti 
Součástí dokumentu by měl být také 
kontakt na rodiče pro případ například 
nehody nebo živelného neštěstí. Doku-
ment může také poskytovat informace  
o zdravotním stavu dítěte, zdravotní 
omezení nebo pravidelnou medikaci. 

Zdroj: https://www.finance.cz/490565-souhlas-rodicu-vycestovani
-ditete/ 

Změny v dávkách pro zdravotně postižené. 
Víc peněz dostane i jejich zaměstnavatel 
Monika Hájková | rubrika: Co se děje | 9. 5. 2017  
Rozšíření okruhu osob, které budou moct čerpat příspěvek 
na zvláštní pomůcku, zvýšení příspěvku na mobilitu nebo 
víc peněz pro firmy, které zdravotně postižené zaměstnáva-
jí. Vláda a poslanci nachystali několik změn pro lidi s han-
dicapem a jejich zaměstnavatele. Většina z nich zatím čeká 
na schválení v Poslanecké sněmovně či Senátu. Peníze.cz 

http://www.finance.cz/
mailto:clanky@finance.cz
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/faq/pisemny_souhlas_rodicu.html
http://www.penize.cz/clanky/autor/70047369-monika-hajkova
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Podle zákona o zaměstnanosti může zdravotně postižené, 
osoby invalidní i zdravotně 
znevýhodněné, zaměstná-
vat jakákoli firma či orga-
nizace. Od státu má pak 
zaměstnavatel nárok na 
několik příspěvků, ovšem 
jen při splnění jedné pod-
mínky – pro handicapova-

ného pracovníka musí vytvořit chráněné pracovní místo. 
V praxi to znamená především uzpůsobit pracovní pro-
středí jeho potřebám. Náklady, které firmě v souvislosti 
se zřízením takového místa vzniknou, je možné částečně 
hradit z příspěvku, o který zaměstnavatel požádá úřad 
práce. Tím ale podpora chráněných pracovních míst ze 
strany státu nekončí – zaměstnavatel může požádat také  
o peníze na jeho provoz. Konkrétně o příspěvek na částeč-
nou úhradu provozních nákladů. Podrobnosti o jednotli-
vých příspěvcích najdete v článku: 

Vyšší příspěvek pro zaměstnavatele 
Další finanční kompenzaci dostanou firmy, kde zdravotně 
postižení tvoří víc jak polovinu zaměstnanců. V takovém 
případě může zaměstnavatel úřad práce požádat o sedm-
desát pět procent nákladů vynaložených na je-
jich mzdy (či platy) i sociální a zdravotní pojištění. Záro-
veň má příspěvek zákonem určený strop. Ten dosud dělal 
pět tisíc korun měsíčně v případě osob zdravotně znevý-
hodněných a 8800 korun měsíčně, pokud šlo o zaměst-
nance v I. až III. stupni invalidity. 

Od začátku dubna je horní hranice příspěvku pro druhou 
jmenovanou skupinu vyšší. Nově je tak možné od úřadu 
práce čerpat až 9500 korun měsíčně. Novinka reaguje na 
zvýšení minimální mzdy, ke kterému došlo na začátku 
letošního roku, kdy minimální mzda stoupla z 9900 na 
11 000 korun měsíčně. Stát chce tímto opatřením zaměst-
navatelům kompenzovat zvýšené mzdové náklady. Pří-
spěvek se vyplácí zpětně za čtvrtletí – zaměstnavatelům 
se tedy bude nová výše příspěvku počítat od začátku le-
tošního roku. 

S další tisícovkou navíc pak počítá návrh, který zatím 
pouze v prvním čtení projednala Poslanecká sněmovna – 
příspěvek na zaměstnance v I. až III. stupni invalidity by 
tak v budoucnu mohl dělat až 10 500 korun. 

SLEVA NA DANI 
Firma, která zaměstnává zdravot-
ně postižené, může mimo jiné 
ušetřit na daních. Za každého 
pracovníka v I. nebo II. stupni 
invalidity si může odečíst slevu na dani 18 000 korun, za 
zaměstnance ve III. stupni invalidity až 60 000 korun roč-
ně. Detaily o uplatňování slevy najdete v § 35 zákona  
o daních z příjmů. 

Konec chráněných pracovních míst 
Vedle dalšího navýšení příspěvku na mzdové náklady řeší 
novela také problematiku chráněných pracovních míst. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž považuje sou-
časné nastavení za nepřehledné, neefektivní a administra-
tivně náročné.  
Navrhuje proto, aby zaměstnavatelé chráněná pracovní 
místa dál nezřizovali. Místo toho budou muset požádat 
úřad práce o takzvané uznání zaměstnavatele na chráně-
ném trhu práce. „Chceme, aby do systému podpory chrá-
něného trhu práce vstoupili jen takoví zaměstnavatelé, 
kteří budou řádně prověřeni a kteří nebudou zneužívat 
státem poskytovanou podporu,“ objasňuje ministryně 
Michaela Marksová cíl chystané změny. 

Zaměstnavatelé přitom nepřijdou o státní příspěvek, který 
dosud mohli v souvislosti se zřízením chráněného místa 
čerpat, změní se jen jeho název. Výrazně změny se ne-
chystají ani v případě příspěvku na částečnou úhradu pro-
vozních nákladů. Nově už ale nebude vázaný na chráněné 
pracovní místo, nýbrž na náklady, které firma vynaloží 
v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním po-
stižením. 

Omezení odebírání zboží a služeb 
Zaměstnávání handicapovaných ovšem není v řadě firem 
dobrovolné. Pro firmy s víc než 25 zaměstnanci jde totiž  
o zákonnou povinnost. Podíl handicapovaných pak musí 
tvořit alespoň čtyři procenta. Povinné zaměstnávání se dá 
splnit několika způsoby. Konkrétně: 

 Zaměstnáním zdravotně postižených v pracovním 
poměru. Dohoda o provedení práce, případ-
ně dohoda o pracovní činnosti nestačí. 

 Odvodem do státního rozpočtu – 2,5násobku prů-
měrné mzdy ročně za každého člověka, za kterého 
zaměstnavatel nesplnil povinný podíl. 

 Odebíráním výrobků či služeb od firem, kde tvoří 
víc než polovinu zaměstnanců zdravotně postižení, 
případně od zdravotně postižených OSVČ. Od 
jedné takové firmy je možné ročně čerpat zboží 
nebo služby maximálně v hodnotě 36násob-
ku průměrné mzdy za každého přepočteného za-
městnance se zdravotním postižením. 

Novela, která nyní čeká na projednání senátory, chce 
zprůhlednit poslední ze zmiňovaných možností. Údaje  
o poskytnutém plnění bude totiž potřeba vložit do nově 
zřízené evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních 
věcí nejpozději do 30 kalendářních dní od zaplacení po-
skytnutého plnění. Jen tak si bude firma, která zboží při-
jme, moct odškrtnout zákonnou povinnost. Evidence by 
měla obsahovat následující údaje – cenu výrobků a slu-
žeb, datum dodání a zaplacení a také číslo dokladu, kte-
rým byla dodávka výrobků, služeb nebo realizovaná za-
kázka vyúčtovaná. 

Vedle toho leží v Poslanecké sněmovně ještě další návrh, 
který má snížit hodnotu ročně odebraného zboží či služeb 
na maximálně 28násobek průměrné mzdy. Ministerstvo 
práce si od tohoto kroku slibuje omezení přefakturovávání 
zboží, na jejichž výrobě se nepodíleli zdravotně postižení 
zaměstnanci. 

Další z novinek míří přímo na osoby se zdravotním posti-
žením. Konkrétně do oblasti dávek, které můžou od státu 
čerpat. Novelu zákona o poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižením aktuálně čeká druhé čtení 
v Poslanecké sněmovně. Pokud projde, přinese zmírnění 
pravidel pro čerpání příspěvku na zvláštní pomůcku  
a současně rozšíří okruh osob, které můžou o tento příspě-
vek žádat. 

Příspěvek na zvláštní pomůcku má handicapovaným po-
moct s financování pomůcek, které jim usnadní základní 
soběstačnost, hledání práce nebo přípravu na práci budou-
cí. V praxi může jít například o digitální lupu pro nevido-
mé, vizuální signalizace nebo nejrůznější zdvihací rampy 
a plošiny. 

Podle současných pravidel můžou o příspěvek žádat pou-
ze těžce zrakově či sluchově postižení nebo osoby, které 
trpí těžkou vadou nosného a pohybového ústrojí. Podle 
předkladatelů zákona – poslanců KDU-ČSL Jana Bartoš-
ka a Víta Kaňkovského a také Národní rady zdravotně 
postižených, jsou ale tyto tři kategorie nedostačující. No-
vela zákona proto počítá s rozšířením i na osoby, které 
trpí: 

https://zakony.penize.cz/435-2004-sb-zakon-o-zamestnanosti#cast3
http://www.penize.cz/zamestnani
http://www.penize.cz/mzda-a-plat
http://www.penize.cz/tema/minimalni-mzda
https://zakony.penize.cz/586-1992-sb-zakon-o-danich-z-prijmu#par_35
https://zakony.penize.cz/586-1992-sb-zakon-o-danich-z-prijmu#par_35
http://www.penize.cz/zamestnani
http://www.penize.cz/zamestnani
http://www.penize.cz/pracovni-pomer
http://www.penize.cz/tema/dohoda-o-provedeni-prace
http://www.penize.cz/tema/dohoda-o-pracovni-cinnosti
http://www.penize.cz/statni-rozpocet
http://www.penize.cz/tema/prumerna-mzda
http://www.penize.cz/tema/prispevek-na-zvlastni-pomucku
http://nabidka-prace.penize.cz/
http://www.penize.cz/tema/narodni-rada-zdravotne-postizenych
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  vadami a nemocemi srdce s prokázanou chronickou 

oběhovou nedostatečností trvající i při zavedené 
léčbě 

 objektivně prokázanou dechovou nedostatečností 
těžkého stupně 

 těžkou obliterací cév dolních končetin s výrazným 
trofickým postižením a s výrazným funkčním posti-
žením hybnosti 

Vedle diagnózy musí zdravotně postižení prokázat, že nej-
sou schopní financovat pomůcky vlastními silami. Úřadu 
práce proto musí dokládat nejen vlastní příjmy, ale i příjmy 
společně posuzovaných osob (typicky členů domácnosti). 
Pravidlo se nicméně vztahuje pouze na žádosti o pomůcky, 
jejichž cena je nižší než 24 tisíc korun. Kdo chce dražší 
pomůcku, nízké příjmy dokládat nemusí. A právě to se nelí-
bí zástupcům handicapovaných. „Odmítáme princip, který 
byl vložen do zákona minulou vládou – že stát pomůže oso-
bám se zdravotním postižením pouze v případě, že jsou 
chudé. Pokud mluvíme o vyrovnání startovní čáry pro oso-
by se zdravotním postižením, tak pořízení zvláštní pomůcky 
je nezbytným předpokladem tohoto vyrovnání,“ myslí si 
předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Vác-
lav Krása. Národní rada zdravotně postižených proto navr-
hovala snížení hranice na osm tisíc korun, nakonec ale kýv-
la na pozměňovací návrh, který počítá s částkou deset tisíc 
korun. 

Změn se měla původně dočkat také hranice příjmů, nad 
kterou úřad práce příspěvek nepřizná. Předkladatelé zákona 
ji chtěli navýšit na 12násobek životního minima. Do druhé-
ho čtení ale nakonec putuje úprava, která zachovává hranici 
na současném osminásobku životního minima. To pro leto-
šek dělá 3410 Kč, hranicí tedy je (a patrně i bude) příjem 
27 280 korun. 

Konečně poslední novinkou, kterou chce novela prosadit, je 
zvýšení příspěvku na mobilitu. Ten aktuálně dělá 400 korun 
měsíčně. Požádat o něj můžou pou-
ze držitelé průkazky osoby se zdra-
votním postižením, konkrétně oso-
by s těžkým postižením pohybli-
vosti či orientace (ZTP) a osoby se 
zvlášť těžkým postižením pohybli-
vosti či orientace, které potřebují 
průvodce (ZTP/P). I když původní návrh počítal se zvýše-
ním na 600 korun měsíčně pouze pro držitele průkazky 
ZTP/P, pozměňovací návrh přišel s navýšením pro obě sku-
piny. Ve hře bylo zvýšení na 500, 550 či 600 korun měsíč-
ně, výbor pro sociální politiku nakonec doporučil poslan-
cům kývnout na částku 550 korun. 
Zdroj: http://www.penize.cz/pracovni-pomer/323170-zmeny-v-
davkach-pro-zdravotne-postizene-vic-penez-dostane-i-jejich-
zamestnavatel 

 

Příspěvek na péči, péče o osobu závislou  
a výpočet důchodu 

Příspěvek na péči o osobu blízkou 
Příspěvek na péči o osobu blízkou, tzv. 
závislost, dříve také nazývaná bezmoc-
nost, se dělí na 4 stupně závislosti. 

Výše příspěvku na péči 
Výši příspěvku na péči o osobu blízkou 
zobrazuje následující tabulka.  
Na výši příspěvku mají vliv dva faktory. 

Prvním je věk opečovávané osoby a druhým je stupeň zá-
vislosti, který byl opečovávané osobě přiznán. 
 

Do 31. 7. 2016 byl příspěvek vyplácen ve výši: 

Od 1. 8. 2016 je příspěvek vyplácen ve výši: 

Stupně závislosti 
Jak již bylo uvedeno výše, závislost dělíme na 4 stupně – I., 
II., III., IV., někdy také nazývané lehká, středně těžká, těžká 
a úplná závislost. Při posuzování stupně závislosti, který má 
vliv na výši příspěvku, se zohledňuje: mobilita, orientace, 
komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygi-
ena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní akti-
vity a péče o domácnost. 

Žádost o příspěvek na péči 
Žádost o příspěvek na péči se podává na příslušném praco-
višti Úřadu práce ČR. Při podávání žádosti o příspěvek vy-
plníte Žádost o přiznání příspěvku na péči a formulář 
Oznámení o poskytovateli pomoci. Úřad práce poté po vy-
pracování posudku lékařem vydá rozhodnutí o případném 
přiznání příspěvku na péči. 

Péče o osobu blízkou a důchod 
Při posuzování zápočtu péče o osobu blízkou pro nárok na 
důchod a jeho výši, je třeba si opečovávané osoby rozdělit 
do několika skupin. Tou první jsou děti do 10 let. Pokud 
pečujete o dítě do 10 let, které má přiznanou závislost 
(dříve šlo o dítě dlouhodobě zdravotně postižené vyžadující 
mimořádnou péči) a je jedno jaký stupeň, tato péče se vám 
plně započítává do důchodu. 

Druhou zmiňovanou skupinou je péče o osobu blízkou star-
ší 10 let. Aby se vám tato péče započítávala do důchodu, je 
třeba, aby opečovávaná osoba měla přiznaný alespoň dru-
hý stupeň závislosti. J estliže byste pečovali o osobu 
“neblízkou”, je třeba pro zápočet na důchod splnit ještě také 
podmínku společné domácnosti. 

Aby se doba péče hodnotila jako tzv. náhradní doba pojiště-
ní při výpočtu důchodu, je třeba, aby byl nejpozději do dvou 
let od ukončení péče na místně příslušné okresní správě 
sociálního zabezpečení podán Návrh na zahájení řízení  
o vydání rozhodnutí OSSZ (PSSZ, MSSZ) o době a rozsahu 
péče o osobu závislou na péči jiné osoby. Tento návrh po-
dává pečující osoba také v případě žádosti o důchod. Pro 
podání “návrhu” kontaktujte místně příslušnou OSSZ 
(místní příslušnost se řídí trvalým bydlištěm opečovávané 
osoby). 

Jaká částka se započítává jako příjem do důchodu? 
Při splnění výše uvedených podmínek se doba péče plně 
započítá do doby pojištění. Zjednodušeně řečeno doba péče  

 

VĚ K  

S T U P E Ň  ZÁ VI S L O S T I  
( v  K č / mě s í c )  

I .   
l e h k á  

I I .   
s t ř e d n ě  
t ě ž k á  

I I I .  
t ě ž k á  

I V .   
ú p ln á  

do 18 let 3 000 6 000 9 000 12 000 

nad 18 let 800 4 000 8 000 12 000 

V Ě K  

S T U P E Ň  Z Á V I S L O S T I  
( V  K Č / M Ě S Í C )  

I .  
LE H K Á  

I I .  
S T Ř E D N Ě  
T Ě Ž K Á  

I I I .  
T Ě Ž K Á  

I V .  
Ú P LN Á  

do 18 let 3 300 6 600 9 900 13 200 

nad 18 
let 880 4 400 8 800 13 200 

http://www.penize.cz/kalkulacky/zivotni-minimum
http://www.penize.cz/tema/prispevek-na-mobilitu
http://www.penize.cz/pracovni-pomer/323170-zmeny-v-davkach-pro-zdravotne-postizene-vic-penez-dostane-i-jejich-zamestnavatel
http://www.penize.cz/pracovni-pomer/323170-zmeny-v-davkach-pro-zdravotne-postizene-vic-penez-dostane-i-jejich-zamestnavatel
http://www.penize.cz/pracovni-pomer/323170-zmeny-v-davkach-pro-zdravotne-postizene-vic-penez-dostane-i-jejich-zamestnavatel
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se hodnotí stejně, jakoby osoba pečující byla zaměstnaná. 

Obecně se při výpočtu důchodu v období péče nehodnotí 
žádné výdělky.  
Doba péče je tzv. vyloučenou dobou  a nezhoršuje, ale ani 
nezlepšuje průměr z výdělků získaných mimo období péče.  
V případě souběhu péče a zaměstnání na zkrácený úvazek si 
žadatel o důchod může vybrat, zda chce dobu vyloučit (viz 
výše, většinou východnější) nebo zhodnotit výdělky ze za-
městnání. 

Výjimka od výše uvedeného odstavce nastává v případě, že 
doba péče trvala alespoň po dobu 15 let. Zde začíná platit 
“ochranný mechanismus” uvedený v § 19a zákona  
č. 155/1995 Sb., který stanoví (zjednodušeně): 

1. že starobní a invalidní důchod pečující osoby musí být 
spočítán tak, že se doba péče vyloučí (viz výše) a dále, 

2. že je třeba provést srovnávací výpočet, kdy se doba 
péče nevyloučí, ale jako příjem se zhodnotí vyplacené 
příspěvky na péči (plus případný přivýdělek pečující 
osoby). 

Poté je důchod přiznán v nejvyšší výměře z výše uvedených 
variant (zjednodušeno – podrobně vysvětleno následující  
v citaci). 

§ 19a zákona o důchodovém pojištění 
(1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce, který získal aspoň 
15 roků náhradní doby pojištění za dobu účasti na pojištění 
osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. e) nebo § 102a (dále jen 
„náhradní doba péče o závislou osobu“), nesmí být vyměřen  
z nižšího výpočtového základu, než kolik činí výpočtový zá-
klad stanovený podle § 15 z osobního vyměřovacího základu 
vypočteného podle odstavců 2 a 3 a podle § 16. 

(2) U pojištěnce uvedeného v odstavci 1 se náhradní doba 
péče o závislou osobu pro účely stanovení osobního vyměřo-
vacího základu považuje 

a) za vyloučenou dobu, a to i když se kryje s dobou účasti na 
pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e), s dobou pojiš-
tění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřo-
vacího základu, nebo s dobou, za kterou náležely náhrady 
uvedené v § 16 odst. 3 větě čtvrté a páté, nebo 

b) za dobu pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zo-
hledňují pro účely ročního vyměřovacího základu, 
a to podle toho, co je pro tohoto pojištěnce výhodnější; po-
stup podle písmene a) se přitom týká pouze celého časového 
úseku, po který se uvedené doby vzájemně kryjí. 

(3) Za příjem pojištěnce uvedeného v odstavci 1 se pro účely 
odstavce 2 písm. b) považuje 

a) po 31. prosinci 2006 částka odpovídající výši příspěvku na 
péči podle zákona o sociálních službách osoby, o kterou po-
jištěnec osobně pečoval. Úhrn těchto částek za kalendářní rok 
se přičítá k ročnímu vyměřovacímu základu pojištěnce stano-
venému za tento kalendářní rok podle § 16 odst. 2 věty první, 

b) před 1. lednem 2007 za kalendářní rok částka 96000 Kč 
vynásobená koeficientem stanoveným jako podíl, v jehož čita-
teli je všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, za 
který se vypočítává roční vyměřovací základ, a ve jmenovateli 
je všeobecný vyměřovací základ za rok 2007; netrvala-li ná-
hradní doba péče o závislou osobu celý kalendářní rok, snižu-
je se částka vypočtená podle části věty před středníkem úměr-
ně. Koeficient podle věty první se stanoví s přesností na  
4 platná desetinná místa. Částka za kalendářní rok podle věty 
první se přičítá k úhrnu vyměřovacích základů pojištěnce za 
tento kalendářní rok uvedenému v § 16 odst. 2 větě první. 
Zdroj: https://www.naseduchody.cz/clanek_49-prispevek-na-
peci.html 

Otázka týdne 
Dokončení ze str: 1 

Poskytovatel zdravotních služeb má právo za to poža-
dovat úhradu, ale jen ve výši, která nesmí přesáhnout 
náklady spojené s pořízením výpisu nebo náklady vy-
naložené na pořízení kopie zdravotnické dokumentace.  

Ceník musí být umístěn na místě veřejně přístupném 
pacientům. 

Pokud má pacient s nesmluvním poskytovatelem zdra-
votních služeb problémy popsané v dotazu, měl by se 
obrátit na jeho vlastníka, případně na zřizovatele. 

Mgr. Oldřich Tichý 
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí 

 

Pozor na limity ošetřovného 
4. května 2017 
Poskytování ošetřovného má svá úskalí, kterého by si 
měli být rodiče ošetřující nemocné dítě vědomi. Zákon 
nepřipouští možnost, že by na sebe doba nutného ošet-
řování bezprostředně navazovala, tj. že by onemocně-
ní následovala hned za sebou. Pokud k tomu dojde, je 
doba ošetřování považována jednu souvislou 
a ošetřovné je vypláceno jen za limitovaný počet dnů. 

Přesvědčila se o tom matka samoživitelka, jejíž malá 
dcera onemocněla angínou a dětská lékařka vystavila 
matce rozhodnutí o potřebě ošetřování (OČR) na dobu 
14 dnů. Ke konci léčby ale u holčičky propukly plané 
neštovice, které si vyžádaly další více než dva týdny 
léčby a domácího ošetřování. 

Dětská lékařka potvrdila, že je ošetřování holčičky ne-
zbytné. Matka žije s dcerou sama a nebyl nikdo jiný, 
kdo by se o ni v nemoci staral, musela s ní zůstat doma. 
Za druhou část OČR jí však okresní správa sociálního 
zabezpečení nepřiznala ošetřovné, takže zůstala zcela 
bez příjmů a jako samoživitelku ji to dostalo do tíživé 
situace. 

Podle zákona o nemocenském pojištění má 
na ošetřovné nárok zaměstnanec, který z důvodu ošet-
řování jiného člena domácnosti nemůže vykonávat prá-
ci. Maximální délka pro přiznání ošetřovného je 
9 kalendářních dnů, u osamělých zaměstnanců je to 
16 dnů. V tomto konkrétním případě na sebe dny ošet-
řování bezprostředně navazovaly. Z hlediska nemocen-
ského pojištění tak trvala potřeba ošetřování nepřetrži-
tě, pouze se v průběhu změnila diagnóza. Okresní sprá-
va sociálního zabezpečení tak přiznala matce ošetřovné 
v rozsahu 16 kalendářních dnů od počátku vystavení 
rozhodnutí lékaře o potřebě ošetřování dítěte. Pokud by 
lékař původní ošetřování ukončil, matka nastoupila 
zpět do práce a teprve poté by vznikla nová potřeba 
ošetřování, ode dne vystavení nového OČR lékařem by 
zase začala běžet i nová 9denní, resp. 16denní podpůrčí 
doba. 

Orgán sociálního zabezpečení postupoval podle 
ochránkyně v souladu s právní úpravou a nelze mu nic 
vytknout. Rodiče by si ale měli být vědomi toho, 
že poskytování ošetřovného má tyto limity. Zákon ne-
vylučuje, aby ošetřující lékař rozhodl o potřebě ošetřo-
vání vícekrát za měsíc z důvodu různých diagnóz, 
a vždy se ošetřovné vyplácí za 9, resp. 16 dnů. Jestliže 
ale na sebe ošetřování bezprostředně navazuje, ošetřo-
vané se vyplácí jen jednou. 

Ochránkyně doporučila stěžovatelce požádat ministryni 
práce a sociálních věcí o odstranění tvrdosti zákona.  

https://www.naseduchody.cz/co-je-to-vyloucena-doba.html
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 Jde o mimořádné řízení a na odstranění tvrdosti není právní 
nárok. Je na ministryni, jak vyhodnotí okolnosti každého 
jednotlivého případu, zda žádosti vyhoví. 
Zdroj: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2017/
pozor-na-limity-osetrovneho/ 
 

31.5.2017 končí splatnost místního poplatku za 
komunální odpad. 
Nevhodnějším způsobem úhrady pro ty z Vás, kteří jste 
vlastníky či disponenty bankovního účtu, je bezhotovostní 
platba. Z pohodlí domova tak můžete splnit svou poplatko-
vou i ohlašovací povinnost a ušetříte tím čas, který nestráví-
te čekáním na pokladně. Potvrzením o úhradě je výpis 
z účtu.  

Č. účtu: 111220022/0800, variabilní symbol = rodné číslo 
poplatníka.  

TENTO ZPŮSOB ÚHRADY DOPORUČUJEME! Poklad-
ny jsou otevřeny v pokladních hodinách na Šumavské 33 
celoročně, na Malinovského náměstí od března do května. 

Upozorňujeme, že v těsném okolí budovy Šumavská 33 
probíhají stavební práce a je obtížné zaparkovat. Z důvodu 
stavebních úprav rovněž nebudou otevřeny pokladny 
v přízemí, pouze v 9. patře. V souladu se stále se zlepšující 
elektronizací státní správy bude rovněž omezen počet aktiv-
ních pokladen na Malinovském náměstí. Současně však 
pracují kompetentní útvary na možnosti platit platební brá-
nou přístupnou z e-shopu. Tato služba by měla být pro ve-
řejnost zpřístupněná ještě před uplynutím lhůty splatnosti 
v letošním roce. 

Sazba poplatku v roce 2017 je stejná, jako v loňském 
roce, a je dvojí; základní činí 670 Kč na poplatníka  
a rok, snížená činí 500 Kč na poplatníka a rok (pro děti, 
které v letošním roce nedosáhnou věku 4 let a pro senio-
ry, kteří v letošním roce dosáhnou 70 let a více); snížená 
sazba se netýká poplatkové povinnosti vznikající z titulu 
vlastnictví, tzn., že sazba za „zpoplatněnou nemovitost“ 
je základní a činí za celý rok 670 Kč bez ohledu na věk 
vlastníka.  

Poplatníkem v Brně je: 
1) každá fyzická osoba hlášená k pobytu v Brně, 
2) cizinec, který v Brně přechodně pobývá déle jak 3 měsí-
ce a nespadá do první kategorie, 
3) fyzická osoba-vlastník bytu, rodinného domu, ve kterém 
není hlášena k pobytu fyzická osoba. 

Poplatníci pod body 2-3 mají ohlašovací povinnost. 
Některým fyzickým osobám může vzniknout více poplatko-
vých povinností z různých titulů (pobyt v Brně a vlastnictví 
bytu, kde nikdo není hlášen k pobytu). 
Děkujeme všem, kteří svou poplatkovou i ohlašovací povin-
nost splnili a splní řádně a včas. 

Další informace (osvobození, formuláře k ohlašovací povin-
nosti, atd.) najdete na www.brno.cz/odpady, nebo na tel. 
542 174 301-26. 
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, odd. 
správy poplatku za komunální odpad, Šumavská 33, budova 
A, 9. patro 

Štěpánka POKORNÁ 
vedoucí  referátu správy poplatku 
pracoviště: Šumavská 33A, 9. patro, dv.č. 909 
koresp. adresa: MMB OŽP, Kounicova 67, 601 67  Brno 
tel.: 542 174 304 
fax: 542 174 302 
e-mail: pokorna.stepanka@brno.cz 
bankovní spojení: 111220022/0800 
DS  MMB: a7kbrrn 
www.brno.cz/odpady 

Unie ROSKA - reg. org. Roska Brno-město, 
z.p.s.  

Setkání pacientů s RS s odborníky 
Ve středu 3. 5. 2017 se v přednáškové místnosti 1. Neuro-
logické kliniky FN U Sv. Anny sešli pacienti a zájemci  
o problematiku RS s lékaři a odborníky nejen z MS center. 
U příležitosti 25. výročí založení UNIE ROSKA se taková 
setkání konají ve více městech ČR.  Pro členy Rosky Brno-
město, Brno-venkov. Kyjov a Břeclav jsme toto setkání 
připravili na středeční odpoledne. 

Všechny přítomné pozdravila předsedkyně VR UNIE RO-
SKA – české MS společnosti, z.s. a předsedkyně Rosky 
Brno-město RNDr. Kamila Neplechová. Velice nás potěši-
lo, že přijely i předsedkyně Rosky Břeclav Olga Pinkavová  
a také Ing. Hana Fabiánková,  předsedkyně Rosky Kyjov 
s dalšími členy. Společně se členy brněnských Rosek  
a hostů  se nás sešlo téměř 50. 

Přítomné pozdravil i MUDr. Michal Dufek z MS centra FN 
U Sv. Anny. A potom se již ujala slova se svojí prezentací 
MUDr. Petra Praksová, Ph.D. z MS centra FN Bohunice se 
zdravotní sestřičkou Veronikou Voráčovou. Po společném 
hledání odpovědí na testové otázky se již rozproudila bese-
da se zajímavými dotazy, především o progresivní formě 
RS. 

Po přestávce se do besedy zapojili i lékaři z MS centra FN 
U Sv. Anny MUDr. Michal Dufek a MUDr. Jan Tomčík.  
A ti odpovídali nejen na dotazy o možnostech léčby, ale  
i o důležitosti cvičení, lázeňské péče, dostupnosti léků   
a o přístupu lékařů, rodinných příslušníků a především pa-
cientů k nemoci. 

Ing. Hana Fabiánková informovala přítomné o mezinárod-
ním setkání pacientů s RS v Luhačovicích. Poté se rozvinu-
la beseda o účelnosti využití kryoterapie i jiných alternativ-
ních způsobech léčby. 
 
Na závěr za námi přišla psycholožka Mgr. Lucia Minaříko-
vá, která má bohaté zkušenosti s pacienty s roztroušenou 
sklerózou. Spolupracuje s námi, setkává se se členy i v MS 
centru na Srbské. A zde se účastníci shodli na tom, jak je 
důležitá pohybová aktivita, ale i psychická pohoda, tréno-
vaní kognitivních funkcí, paměti, ale hlavně udržování si 
pozitivního způsobu života v rámci možností. 

Díky finančnímu příspěvku firmy Sanofi jsme pro účastní-
ky připravili malé občerstvení. Věříme, že toto setkání ne-
bylo poslední. Přece jen v ordinaci není vždy dost času si 
takto popovídat… 

V. Blatná 

http://www.brno.cz/odpady
mailto:pokorna.stepanka@brno.cz
http://www.brno.cz/odpady
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Rekondice  Rosky Brno–město v Češkovicích 2017 

První letošní rekondici jsme opět prožili na Vyhlídce  
v Češkovicích u Blanska od 10. do 16. dubna 2017. 
V pondělí po obědě jsme se sešli, ubytovali a šli na vy-
cházku a do blízké Panoramy na malé občerstvení. Přivíta-
li jsme mezi sebou i členky z Brna–venkova. Denně nás  
u rozcvičky probouzel Janko především cviky z jógy  
a během týdne nás naučil sestavu 8 Himalájců. Chtělo to 

nejen protáhnout tělo, ale 
zapojit i paměť. Během 
pobytu mnozí využili i jeho 
masáží. Dopoledne s námi 
cvičila Mařenka na židlích  
i ve stoje s míčky i s nafu-
kovacími balónky, které 
jsme dostali k 25. výročí 
Unie. Naše vedoucí Majka 

cvičila s některými i indivi-
duálně. Vlasta nás zase uvol-
nila v bazénu v Panoramě, 
zaplavali jsme si a hlavně 
vyhřáli ve vířivce.  

Během pobytu jsme se věno-
vali i ergoterapii. Vzájemnou 
spoluprací jsme vyrobili z pedigu rybičky a děvčata začala 
háčkovat čepičky na malé voňavé panenky. Ty se budou 
hodit jako dárečky. Začali jsme vymalovávat mandaly – ty 

určitě představíme na nejbliž-
ší výstavě. A když bylo hez-
ky, využili jsme i blízké hřiš-
tě s houpačkami a zahráli 
jsme si Mölkky. O ty byl 
zájem denně. V úterý za námi 
přijela Blanka se svou před-
náškou Práce s energií  
i s ukázkami jógy smíchu. To 

se k nám přidala i návštěva – manželé Ronzovi. A opravdu 
jsme se i zasmáli. 

Na středu nám zajistila paní Hrubešová ze Synthonu auto-
bus a vyrazili jsme na výlet. Nejprve jsme navštívili jesky-
ni Výpustek u Křtin. Tento unikátní podzemní systém byl 
obýván v dávnověku jeskynními medvědy a od období 
paleolitu lidmi. Od 17 stol. je člověkem dále zkoumán  
a využíván.  

Její prostory však byly ve 20. století poznamenány těžbou 
fosfátových hlín a působením armády. V 60 letech byl 

v jedné z chodeb vybu-
dován protiatomový 
kryt a tajné velitelské 
stanoviště. I s vozíky 
jsme tuto trasu 
v jeskyni zvládli. Po-
tom jsme již jeli zpět 
k Blansku. Expozice 
Domu přírody Morav-

ského krasu vypráví příběh krajiny od hlubinného geolo-
gického vývoje až po její současnou podobu, na které se 
velkou měrou podílí člověk. Představí geologickou minu-
lost Moravského krasu, korálové moře i vývoj krasových 
jevů  a vidíme, jak žili v jeskyních lidé, ale i  jeskynní ži-
vočichové, jako například netopýři.  

Po náročném objevování a bádání jsme rádi sešli do 3D 
kina, pustili si film, usedli a už se jenom dívali na historii 
Moravského krasu i na pohádku o Macoše. 

V pátek odpoledne jsme díky ochotnému šoférovi Rosťovi 
dovezli naši členku Evu Látalovou, která se s námi zapoji-
la do čarodějnického reje. Děkujeme ji za opětovný finanč- 

ní dar. Večery nám zpestřovali naši kytaristé Standa  
i Honza, společně jsme si zazpívali, i na žolíky došlo. 

Tak týden utekl, v sobotu jsme ještě šli na velkou vycház-
ku a večer se pobavili nad scénkami o hádání písniček. 
Zhodnotili jsme náš úspěšný a bohatý program, který při-
spěl ke zlepšení nejen fyzické, ale hlavně psychické poho-
dy. Rekondiční pobyt jsme uskutečnili díky statní dotaci 
z Unie ROSKA a MČ Brno–Líšeň.   

 
 
 
 

Vlasta Blatná 

Blansko - příprava na slet čarodějnic..  

 
 

 Vlasta Blatná 
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Zažili jsme….. 
Vystoupení Sboru brněnské Apoštolské 
církve 12. 4. 2017  

Foto: D. Kotoučková 

Vystoupení Parnas Quintet 11. 4. 2017  

Foto: D. Kotoučková 

Vernisáž výstavy obrazů brněnské malířky  
Dany Pacákové - 4.5.2017  

Malířku představil Richard Tribula, na klavír zahrála 
Giovanna Spáčilová a recitoval Jiří Petlák.  

 
Foto: D. Kotoučková 

Na břehu řeky Svratky  

Vítězslav Nezval.  

Na břehu řeky Svratky kvete rozrazil,  
na břehu řeky Svratky roste nízká tráva,  
rád chodil jsem tam denně, koupal se a snil,  
na břehu řeky Svratky kvete rozrazil  
a voda je tu těžká, chladná, kalná, tmavá.  

I za slunného léta je zde zvláštní stín  
jak v starém obraze, jenž u nás doma visí,  
proč cítil jsem tu vonět kopr, česnek, kmín,  
i za slunného léta je zde zvláštní stín  
jak v jedné zahradě, kam chodíval jsem kdysi. …. 

Jsou možná hezčí řeky, mají větší třpyt  
než tento teskný břeh, než temná řeka Svratka,  a přece 
musil jsem tu každoročně žít,  
jsou možná hezčí řeky, mají větší třpyt,  
však nechodila k jejich břehům moje matka.  

Jsou možná země, kde je voda modravá  
a nebe modravé a hory modravější,  
a přec mou zemí navždy bude Morava,  
jsou možná země, kde je voda modravá,  
a přec mi nejsou drahé jak ta země zdejší.  

Jsou možná mnohem nádhernější hřbitovy,  
je Vyšehrad, ten zlatý klenot v srdci Prahy —  
a přec mě nejvíc dojímá ten žulový,  
jsou možná mnohem nádhernější hřbitovy,  
a přec ten nad Brnem je nade vše mi drahý.  

Na břehu řeky Svratky kvete rozrazil  
a v létě tyčí se tu kukuřičná zrna.  
Ó kéž bych, matko, s tebou dodneška tu žil,  
na břehu řeky Svratky kvete rozrazil,  
kéž žil bych s tebou, matko, dodnes ve zdech Brna.  

Jsou možná hezčí řeky, mají větší třpyt  
než tento teskný břeh, než temná řeka Svratka,  
a přec bych chtěl tu, matko, s tebou věčně žít,  
jsou možná hezčí řeky, mají větší třpyt,  
však ty jsi moje vlast, má vlast, má věčná matka. 

Zdroj: http://www.psanci.cz/literatura_dilo.php?id=274 
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Spolková činnost 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 
místní organizace Komín 

Nabídka zájezdů 

Termální lázně Dunajská Streda 
18. května 2017  

Odjezd v 7. 00 hodin od Sokolovny v Brně Komíně. 
Cena 400 Kč za dopravu.  
Vstupné při počtu 30 účastníků činí 5,5 Euro na celou dobu 
pobytu. 

Zájemci nemusí být členy Svazu tělesně postižených  
v České republice z. s. 

Informace: p. Emílie ČECHOVÁ mobil: 605 128 273. 
 

Bukovanský mlýn, Papouščí ZOO Bošovice 
22. června 2017  

Odjezd v 8.00 hodin od Sokolovny  
v Brně Komíně. 
Cena 250 Kč zahrnuje dopravu a vstupné. 

Zájemci nemusí být členy Svazu tělesně 
postižených v České republice z. s. 

Informace: p. Emílie ČECHOVÁ  
mobil: 605 128 273. 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 
okresní organizace Blansko 

nabízí od 10.6.2017do 17.6.2017 

Rekondiční pobyt pro vozíčkáře držitele průkazu 
TP a ZTP/P a jejich průvodce v zámečku  

HODONÍN u KUNŠTÁTU 

Program:  

 rekondiční vycházky 

 rekondiční cvičení 

 přednášky ze sociální oblasti 

 sportovní a společenské hry 

 společenský večer s živou hudbou 

 výlety do okolí, bezbariérová doprava 

Cena: 2 500 Kč 

Informace  podá Jiří ŠTĚP, vedoucí rekondičního pobytu . 
Kontakt: mobil. 737 407 467,  
e-mail: jiri.step@volny.cz 

 
 
Zájemci nemusí být členy Svazu 
tělesně postižených  
v České republice z. s. 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 
místní organizace Starý Lískovec 

Co psát?  Už se toho moc nového vymyslet nedá. Jednoduše 
řečeno STP v ČR z. s. místní organizace Starý Lískovec  
dělá dál to, co ji baví a funguje to. 

Stručně shrnutí čarodějnického grilování: 
POČASÍ bylo chvilkami slunečné, chvilkami 
oblačné, studený vítr foukal ze všech stran, vo-
ňavý kouř z grilování se šířil všemi směry  

VÝBORNĚ ugrilované jídlo nasytilo žaludky 
natěšených účastníků klobáskami, špekáčky, 
kuřecím masíčkem, hamburgry atd. nechybělo 
ani něco na zapití. 
A příště se všichni  těšíme na "čarodějnice" zas. 

Recepty pro čarodějnice, které chyběly na čarodějnickém 
grilování na ul. Kosmonautů 30.4.2017 

Vrána v omáčce - potřebujeme:  
2 tučné vrány, 200 g strouhanky, 4 chlebové topinky, ½ 
lžičky zázvoru 1 lžičku mletého bílého pepře , libeček, sůl 
Postup: Vrány stáhneme i s peř ím, vykucháme, žaludky 
uschováme, odstraníme hlavy a pařáty. 

Vně i uvnitř osolíme a maso s vypranými žaludky dlouho 
vaříme (až 12 hodin). Uvařené maso vyjmeme, odřízneme 
křídla a krky, maso obereme. Žaludky umeleme a vmíchá-
me k nim strouhanku, podle chuti osolíme a směs propasíru-
jeme do polévky, okořeníme a vyvaříme dohusta. Ostatní 
maso naporcujeme a zalijeme vývarem. Podáváme s černým 
chlebem nebo pohankou. 

Smažená žabí stehýnka - potřebujeme: 8 žabích stehýnek, 
2 vejce, 100 g hladké mouky, olej na smažení a sůl 
Postup: Žabí stehýnka opereme, nasolíme, obalíme je  
v hladké mouce a vejci a rychle osmažíme. 
Podáváme se zeleninovou oblohou. 
(recepty vyčteny z internetu) napsala:  

bMal 

Foto: bMal 
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Poděkování patří vedení Místní 
organizaci Černovice, které 
nám umožnilo a zorganizovalo 
tento pobyt.  

Účastníci se těší na další reha-
bilitačně – léčebný pobyt 
v roce 2018. 
 

Text a foto Evženie Konečná, Zdenka Šmidová 

Májovým objektivem Ing. Evy Sedláčkové 

Foto: Ing. E. Sedláčková 

Obsah 
Otázka týdne     1 
Když rodiče peníze nemají, alimenty platí prarodiče.  
Podle jakých pravidel?    2 
Velký dovolenkový speciál:    3 
kolik stojí dálniční známky v Evropě? 
Kdy musejí studenti platit zdravotní pojištění  3 
a kdy nikoliv? 
Jaké jsou podmínky nároku na důchodové   4 
dávky z České republiky a z Rakouska?    
Velký dovolenkový přehled:  
cestování dítěte do zahraničí bez rodičů  5 
Změny v dávkách pro zdravotně postižené.   5 
Víc peněz dostane i jejich zaměstnavatel 
Příspěvek na péči, péče o osobu závislou   7 
a výpočet důchodu 
Pozor na limity ošetřovného   8 
31.5.2017 končí splatnost místního    9 
poplatku za komunální odpad. 
Roska Brno-město    9 
Rekondice  Rosky Brno–město    10 
v Češkovicích 2017 
Blansko - příprava na slet čarodějnic..   10 
Vystoupení Sboru brněnské Apoštolské církve 11 
Vystoupení Parnas Quintet    11 
STP v ČR z. s. místní organizace Komín  12 
STP v ČR z. s. místní organizace Starý Lískovec 12 
STP v ČR z. s. místní organizace Černovice  12 
Májovým objektivem Ing. E. Sedláčkové  13 
O nás      14 

 

foto: J. Valtová, A. Komárková, bMa 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 
místní organizace Černovice  
Ve dnech 23.4.2017 - 30.4.2017 se členové Místní organi-
zace Černovice – Jiránkova 22 Brno se zúčastnili rehabili-
tačně - léčebného pobytu v  lázních Slatinice. 

Po příjezdu nás čekalo uvítání na recepci LD Balnea a po-
drobné informace k našemu pobytu. 
Ubytování bylo velmi precizní, ve dvoulůžkových pokojích 
vybavených televizí a ledničkou s kompletním sociálním 
zařízením.  

Také nám byl předán rozpis léčebných procedur, které byly 
ještě v pondělí při vstupní lékařské prohlídce schváleny.  
Sirné koupele, masáže, rašelinové a parafinové obklady,  
cvičení v minerální vodě, bazén, vířivka i doporučení pitné 
kúry nesporně přispěly ke zlepšení našeho zdravotního sta-
vu a nálady. 

Kromě toho jsme se zúčastnili i na kulturních programech  
a také zajímavých přednáškách pořádaných v lázních . 
V pondělí odpoledne se konala vlastivědná vycházka po 
Slatinicích s průvodcem, který nás seznámil s historií míst-
ních lázní, ale také se zajímavými místy v obci.  
Večer byla zajímavá přednáška: Starej se o sebe - škola 
lidové psychologie. 
Ve středu večer se konal recitál: vzpomínky na Waldemara 
Matušku. 

Ve čtvrtek odpoledne byla přednáška na téma: Co mi říkají 
mé sny. Přednášející nám vysvětlila na několika skutečných 
snech účastníků jak s nimi pracovat a co pro nás znamenají. 

V sobotu se konal společenský večer s hudební produkcí  
k Poslechu i tanci, který také absolvovaly některé naše 
účastnice.  

I když nám nepřálo počasí, podařilo se zdatnějším účastní-
kům rehabilitačně - léčebného pobytu také uskutečnit něko-
lik procházek do okolí Slatinic. 
Pod vedením p. Milady Balákové se vypravili až na roz-
hlednu Velký Košíř. 

Na zpáteční cestě domů jsme navštívili zámek Čechy pod 
Kosířem, známý z pobytů Josefa Mánesa. 
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Zpravodaj Svazu tělesně postižených v České republice z. s.  
krajské organizace Jihomoravského kraje se sídlem v Brně.  
Adresa redakce Mečová 5, 602 00 Brno, telefon: 542 212 657, 
e-mail: stp.ko.jmk@seznam.cz 
Číslo, den, měsíc a rok vydání 29/15/05/2017 evidenční číslo perio-
dického tisku přidělené ministerstvem kultury MK ČR E10389. 
Příspěvky zasílejte na adresu redakce do desátého dne v měsíci. 
Nevyžádané příspěvky redakce nevrací a mohou být použity 
v příštích číslech. 

Odborné sociální poradenství 

Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. městská 
organizace Brno prostřednictvím poskytovaných služeb 
zvyšuje a udržuje informovanost osob se zdravotním 
postižením, podporuje jejich nezávislost a samostatnost a 
napomáhá jim ke zvýšení či udržení kvality života. 

Poradna poskytuje individuální telefonické, e-mailové nebo 
osobní odborné sociální poradenství. Služby poskytuje 
ambulantní i terénní formou.  

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská 
organizace poskytuje svoji r egistrovanou službu od pondělí  
do pátku v čase od 7:00-15:00 hodin. 

Aktivizační služby 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská 
organizace poskytuje své registrované služby pondělí, 
středa, čtvrtek, pátek v čase od 7:00-15:00 hodin;  
úterý v čase 7:00-18:00 hodin. 
Uživatelé mohou službu navštěvovat dobrovolně, anonymně  
a zdarma.  

Program služby je zaměřen na nabídku:  

 výchovně vzdělávacích a aktivizačních činností 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 

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

Nabízené služby jsou realizovány v průběhu celého roku. 

Komu jsou služby určeny? 
Služby jsou určeny osobám s tělesným postižením  

a seniorům, bez rozdílu rozsahu postižení. 
Služby nejsou vázány na členství v organizacích tělesně  

postižených. 

Dále nabízíme 

Zapůjčení kompenzačních pomůcek. 
Areál bývalé Mosilany, Křenová 19, Brno. 
Bezbariérový přístup, možnost parkování. 

Katalog kompenzačních pomůcek najdete na  

www.stp-brno.cz 

Naše služby 

I. Odborné sociální poradenství 
II. Aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením. 

KDO JSME 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. měst-
ská organizace Brno je samostatnou, nezávislou organi-
zací, která sama o sobě a dále prostřednictvím svých 
organizačních jednotek jako samostatných právnických 
osob pomáhá zajišťovat potřeby zájmy členů a zdravot-
ně znevýhodněných osob. Je občanským sdružením 
založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 
občanů. Poskytuje odborné sociální poradenství a soci-
álně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravot-
ním postižením.  

Organizace STP ČR z. s. ve  městě Brně reprezentuje 
městská organizace, pod kterou spadá 6 místních orga-
nizací.  

Místní organizace sdružují své členy, s  nimiž realizují 
činnosti v oblasti ozdravné, kulturně-společenské, 
vzdělávací, poznávací i informační, vedoucí 
k aktivnímu společenskému životu. Pravidelná setkává-
ní členů jednotlivých místních organizací jsou oriento-
vána na společné sdílení informací, novinek, zážitků  
a řešení osobních záležitostí.  

Poslání Svazu tělesně postižených 
Posláním Svazu je prostřednictvím poskytovaných slu-
žeb zvyšovat a udržovat informovanost osob se zdra-
votním postižením, podporovat jejich nezávislost  
a samostatnost a napomáhat jim ke zvýšení či udržení 
kvality života. 

Co nabízíme 
Odborné sociální poradenství. 

Aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením. 

Zásady poskytování služeb 
Profesionalita. 
Bezplatnost. 

Důstojnost a diskrétnost. 
Respektování potřeb uživatelů. 
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