
  

 

 

   
 
 
 
 

 

Otázky týdne. 
Budeme pojištěni u VZP od 1. 7. Můžeme pro čerpání 
příspěvků uplatnit i doklady z doby, kdy jsme u VZP 
nebyli? Jde mi hlavně o bezlepkovou dietu pro dceru 
a příspěvky na pohybové aktivity. 

Odpověď. 
Ve chvíli, kdy stanete se našimi pojištěnci, můžete požá-
dat o příspěvky z našeho fondu prevence jako kterýkoli 
jiný klient, a to v plné výši, jak je u daného příspěvku 
stanovena. Všechny potřebné informace najdete na strán-
kách www.vzp.cz/vyhody. Konkrétní podmínky jsou 
stanoveny u jednotlivých příspěvků, věnujte ale pozor-
nost i obecným podmínkám pro čerpání příspěvků z fon-
du prevence www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/
podminky-pro-cerpani-financnich-prispevku 

K žádostem o jednotlivé příspěvky z fondu prevence, 
které budete po 1. 7. 2019 podávat, můžete uplatnit pla-
tební doklady, které nebudou v den podání žádosti 
o příspěvek starší než 3 měsíce od data vystavení. Ta-
to podmínka ale platí pro všechny klienty, nejen pro ty 
nové. Nevztahuje se jen na příspěvky v programu Ma-
minka (v době těhotenství i po porodu) a na příspěvky 
pro nedonošené novorozence, dárce krve a dárce orgánů, 
kde je možno během roku 2019 předložit platební dokla-
dy vystavené od 1. 10. 2018. U příspěvků na školní  
a mimoškolní pohybové aktivity pro děti (do výše 
2x500 Kč) i na pohybové aktivity pro dospělé (500 Kč) 
však platební doklady musí splňovat podmínku tří měsí-
ců. Žádost je nutné podat do 30. 11. letošního roku. 

Specifické podmínky a termíny pro podání žádostí 
o příspěvek se pak týkají právě programu Bezlepková 
dieta pro pacienty s celiakií, na který se ptáte. Získat 
můžete až 3 000 Kč za pololetí. Platební doklady pro 
žádost o příspěvek za první pololetí musí být vystave-
ny od 1. 1. do 30. 6. 2019 a žádost se podává od 1. 7. 
do 31. 8. 2019. K první žádosti o příspěvek na bezlepko-
vou dietu je také nutné přiložit lékařem potvrzený doklad 
o diagnóze; u dalších žádostí už ho po vás chtít nebude-
me, protože celiakie vyžaduje celoživotní dietu. 
O příspěvek za druhé pololetí pak budete moci žádat od 
1. 12. do 31. 12. 2019 s platebními doklady vystavenými 
od 1. 7. do 31. 12. 2019 (v případě podání žádosti poštou 
musí být žádost odeslána nejpozději 15. 12. 2019).  

I naši noví klienti, kteří k nám přejdou v polovině roku, 
tedy získají na bezlepkovou dietu příspěvek v plné výši 
až 6 000 Kč za rok. Pozor ale na to, že nevyčerpaná 
částka za první pololetí se nepřevádí do pololetí dru-
hého. Musíme rovněž upozornit, že není možné souběž-
ně čerpat příspěvek na bezlepkovou dietu i nový příspě-
vek na nízkobílkovinnou dietu, zavedený od 1. 6. 2019. 
Tento příspěvek má obdobné podmínky a termíny pro 
podání žádostí, ale je určen jen pro pacienty s přesně 
stanovenými diagnózami vzácných vrozených metabolic-
kých vad. 

Pokračování na str. 5 
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Na co máte nárok, když pro pracovní úraz 
nemůžete vykonávat původní práci? 

Autor: Dalibor  
Jak se počítá vaše renta, když musíte kvůli nemoci 
z povolání nebo pracovnímu úrazu dělat hůře placenou 
práci? Co když o práci kvůli svému hendikepu přijdete  
a zůstanete na úřadu práce? 

Újma, která vám vzniká následkem pracovního úrazu ne-
bo nemoci z povolání, spočívá (vedle třeba vytrpěné bo-
lesti, ztráty příjmu po dobu léčby – po dobu pracovní ne-
schopnosti) též ve ztrátě na výdělku po skončení pracovní 
neschopnosti (při uznání invalidity nebo částečné invalidi-
ty). 

Ke ztrátě na výdělku dochází proto, že vaše pracovní 
schopnost je následkem pracovního úrazu snížena 
(omezena) nebo zanikla, a účelem náhrady za tuto ztrátu 
je poskytnout vám přiměřené odškodnění, protože kvůli 
následkům pracovního úrazu či nemoci z povolání nemáte 
takový výdělek, jaký před poškozením (protože jste muse-
li přejít na hůře placenou práci nebo jste schopnost si vy-
dělávat zcela ztratili). 

Pravidelná úrazová renta – náhrada za ztrátu na výdělku 
po skončení pracovní neschopnosti nebo invalidity dorov-
nává rozdíl mezi vašim výdělkem před vznikem škody  
a výdělkem po poškození, k němuž je třeba připočítat 
případný invalidní nebo částečný invalidní důchod (resp. 
invalidní důchod 3., 2., nebo 1. stupně) poskytovaný 
z téhož důvodu (nepřihlíží se přitom ke zvýšení invalidní-
ho důchodu pro bezmocnost, ke snížení tohoto důchodu 
podle právních předpisů o sociálním zabezpečení  
a k výdělku, kterého jste dosáhli zvýšeným pracovním 
úsilím). 

Co když o původní práci přijdete? 
Tato konstrukce odškodnění pracovního úrazu v podobě 
renty ovšem může být funkční pouze za předpokladu, 
jestliže máte skutečně možnost vykonávat jinou vhodnou 
práci (je-li taková práce k dispozici), a dále jste-li vůbec 
schopni a ochotni jinou méně placenou práci vykonávat. 
Pro některé situace, kdy nedosahujete výdělku po pracov-
ním úrazu, proto zákon určuje, co se považuje za výdělek 
po pracovním úraze nebo po zjištění nemoci z povolání. 
Jedním z těchto případů je situace, kdy v důsledku pra-
covního úrazu nebo nemoci z povolání ztratíte původní 
práci a nemáte žádný výdělek kvůli nedostatku vhodných 
pracovních příležitostí na trhu práce. 

Nastanou-li takové okolnosti, zákon stanoví, že poúrazová 
renta vám přísluší také tehdy, jste-li v době vzniku práva 
na náhradu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání;  

v takovém případě se za výdělek po zjištění nemoci 
z povolání (po pracovním úrazu) považuje výdělek ve výši 
minimální mzdy, což je nejnižší přípustná výše odměny za 
práci v pracovním poměru nebo právních vztazích založe-
ných dohodami o práci konané mimo pracovní poměr. 
(Přičemž od 1. 10. 2018 bylo upřesněno, že se tím rozumí 
výše minimální mzdy platné v den prvního zařazení do 
evidence uchazečů o zaměstnání.) 

Za jakých okolností se jako nový výdělek počítá mini-
mální mzda 
Skutečný důvod, proč je při určení náhrady za ztrátu na 
výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při uznání 
invalidity) uvažováno s výdělkem ve výši minimální mzdy 
jako s výdělkem po zjištění nemoci z povolání (po pracov-
ním úrazu), spočívá jen (a právě) v tom, že když jste vede-
ni v evidenci uchazečů o zaměstnání, nemáte žádný výdě-
lek (a to nikoliv z důvodu následků nemoci z povolání 
nebo pracovního úrazu, ale v důsledku nedostatku vhod-
ných pracovních příležitostí), a že nikdo, kdo by byl, po-
kud by to umožňoval stav trhu práce, zaměstnán 
v pracovním poměru nebo v právním vztahu založeném 
některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní po-
měr, nemůže dosahovat nižší mzdu, plat nebo odměnu 
z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, než 
kolik činí minimální mzda. 

Vytváří se tedy zjednodušující fikce výše výdělku poško-
zeného po pracovním úrazu nebo zjištění nemoci 
z povolání v případě, že jste v době vzniku práva na náhra-
du za ztrátu na výdělku vedeni v evidenci uchazečů 
o zaměstnání, kdy vám ale počítají nový výdělek místo 
minimální mzdy, i když jste registrovaní úřadem práce. 
Odlišná je ovšem situace, jestliže jste v důsledku zjištěné 
nemoci z povolání nebo pracovního úrazu převedeni na 
jinou méně placenou práci a jestliže poté (nikoliv pro ná-
sledky nemoci z povolání nebo pracovního úrazu) tuto 
práci a příjem s ní spojený ztratíte, novou práci nezískáte  
a stanete se uchazečem o zaměstnání. 

V takové situaci, pokud jste pobírali před tím, než jste se 
stali uchazečem o zaměstnání, náhradu za ztrátu na výděl-
ku po skončení pracovní neschopnosti, přísluší vám tato 
náhrada v takové výši, ve které vám na ni vzniklo právo za 
trvání pracovního poměru nebo právních vztahů založe-
ných dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. 
Zákoník práce vám tak zaručuje náhradu v takové výši, ve 
které vám na ni vzniklo právo za trvání pracovního pomě-
ru. Znamená to, že vám přísluší rozdíl mezi průměrným 
výdělkem před vznikem škody a průměrným výdělkem 
dosahovaným předtím, než jste se stali uchazečem 
o zaměstnání. (Zjednodušeně řečeno se tedy renta nesnižu-
je o minimální mzdu, což je nejnižší možná odměna za 
práci, ale o průměrný výdělek, který je zásadně vyšší.) 

Případ z praxe: zaměstnanec se soudil o odškodnění  
Nejvyšší soud ČR řešil případ, kdy byla zaměstnanci dne 
9. 11. 2011 zjištěna nemoc z povolání – levostranný syn-
drom karpálního tunelu. Pracovní poměr mu skon-
čil výpovědídne 31. 1. 2013, neboť podle lékařského po-
sudku nesměl dále konat práci pro onemocnění nemocí 
z povolání. V době ode dne 1. 2. 2013 do dne 31. 8. 2014 
byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, ode dne 
1. 9. 2014 do dne 30. 11. 2015 byl zaměstnán na dobu 
určitou u jiné firmy, a ode dne 1. 12. 2015 se stal znovu  
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oddlužení spočívající ve schopnosti splatit alespoň 30 % 
pohledávek běžných nezajištěných věřitelů. „Novela však 
přináší i řadu dalších novinek. Zavádí se kombinace oddlu-
žení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetko-
vé podstaty jako obecný způsob oddlužení. Vybrané typy 
nadlimitního příslušenství se stávají tzv. podřízenými pohle-
dávkami a uspokojují se až po úplném uspokojení všech 
ostatních pohledávek a dochází také k podstatnému zjedno-
dušení sepisu návrhu na povolení oddlužení," představila 
zásadní změny ministryně Benešová. Novela dále zavádí 
zákaz zpeněžování nepatrného majetku a ochranu přiměře-
ného obydlí dlužníka. V neposlední řadě se rozšiřuje mož-
nost žádat o jinou výši měsíční splátky. 

V souvislosti s uvolněním vstupních podmínek očekává Mi-
nisterstvo spravedlnosti navýšení nápadu věcí na soudy, rez-
ort však bude vývoj pečlivě sledovat a v případě potřeby 
přijme nezbytná opatření. 

V souvislosti s uvolněním vstupních podmínek očekává Mi-
nisterstvo spravedlnosti navýšení nápadu věcí na soudy, rez-
ort však bude vývoj pečlivě sledovat a v případě potřeby 
přijme nezbytná opatření. 

Typový příklad: 
Povolení oddlužení žádá dlužník, jehož celková výše neza-
jištěných závazků dosahuje částky 800 000 Kč, bylo přihlá-
šeno 10 pohledávek, plní 1 vyživovací povinnost vůči svému 
dítěti a jeho čistý měsíční příjem činí 15 500 Kč. Dlužník 
nemá soudem stanovené výživné. 

Za současného stavu insolvenčního zákona do 31. 5. 2019 je 
dlužník povinen splatit minimálně 30 % výše nezajištěných 
závazků v době 5 let. V tomto případě tedy minimálně 
240 000 Kč, což předpokládá minimální měsíční splátku ve 
výši 4 000 Kč. Výše nezabavitelné částky pro tohoto dlužní-
ka činí 10 524 Kč, srážka tedy je 4 976 Kč. Po odečtení od-
měny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve 
výši 1 089 Kč (a celkové odměny 3 025 Kč za přezkoumané 
přihlášky pohledávek) bude nicméně dlužník hradit na zá-
vazky měsíčně pouze 3 837 Kč, což by znamenalo pouze 
28,7% míru uspokojení nezajištěných věřitelů. Tomuto dluž-
níku by nebylo oddlužení povoleno. 

Podle tzv. oddlužovací novely účinné od 1. 6. 2019 odpadá 
předpoklad splatit minimálně 30 % výše nezajištěných zá-
vazků v době 5 let. V daném režimu by se již modelový 
dlužník do oddlužení dostal. Ba dokonce se zde snižuje mi-
nimální požadovaná výše měsíční splátky na přibližně 2 000 
Kč. Nadále ovšem platí, že je dlužníkovi v oddlužení sráže-
no z jeho příjmů ve stejném rozsahu, ve kterém lze při výko-
nu rozhodnutí nebo exekuci srážet pro přednostní pohledáv-
ky, nikoliv pouze uváděnou minimální splátku. 

Ve výše uvedeném příkladu by tedy byl podle staré úpravy 
hraniční příjem povolení oddlužení 15 748 Kč, od 1. 6. 2019 
se snižuje na 11 096 Kč. Pro určité kategorie dlužníků je 
taková změna zcela zásadní – například průměrná výše sta-
robního důchodu podle ČSSZ činila na konci roku 2018 12 
418 Kč, invalidního 11 059 Kč. 

Tato novela se bude vztahovat pouze na insolvenční řízení, 
ve kterých bude vydáno rozhodnutí o úpadku po nabytí účin-
nosti této novely, tedy po 1. 6. 2019. V řízeních, kde bude 
vydáno rozhodnutí o úpadku před tímto datem, se bude po-
stupovat podle dosavadní právní úpravy. 

Důležité informace týkající se procesu oddlužení naleznou  

uchazečem o zaměstnání. 

Zaměstnanci byla vyplácena náhrada za ztrátu na výděl-
ku (renta) ve výši rozdílu mezi pravděpodobným prů-
měrným výdělkem (postupně valorizovaným) zjištěným 
za čtvrté čtvrtletí 2012 a minimální mzdou, poté ode dne 
1. 9. 2014 do dne 30. 10. 2015 ve výši rozdílu mezi uve-
deným průměrným výdělkem a dosahovanou mzdou 
u nového zaměstnavatele. Ode dne 1. 12. 2015 mu byla 
vyplácena náhrada za ztrátu na výdělku (renta) ve výši 
rozdílu mezi průměrným výdělkem, kterého dříve dosa-
hoval u původního zaměstnavatele, a pravděpodobným 
výdělkem, jehož by dosahoval u nového zaměstnavatele. 
Renta se mu tedy nesnižovala o minimální mzdu, ale 
nadále o onen nový nižší výdělek, pochopitelně vyšší 
než minimální mzda.) 

Na peníze nárok nemá 
S tím zaměstnanec nesouhlasil a domáhal se náhrady za 
ztrátu na výdělku za dobu po skončení pracovní ne-
schopnosti vypočtené jako rozdílu mezi průměrným vý-
dělkem a minimální mzdou. Odškodňuje se jen újma 
vzniklá úrazem, ne situací na trhu práce. Názor, že za 
výdělek po pracovním úraze nebo zjištění nemoci 
z povolání pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku ode 
dne 1. 12. 2015 lze považovat minimální mzdu, která 
předtím byla jednou z komponent pro výpočet náhrady 
za ztrátu na výdělku příslušející ode dne 1. 2. 2013, však 
Nejvyšší soud ČR v rozsudku odmítl. 

Ze závěru, že náhrada za ztrátu na výdělku nemůže slou-
žit k odškodňování újmy vzniklé tím, že poškozený za-
městnanec pro nedostatek vhodných pracovních příleži-
tostí nemá žádný výdělek po pracovním úraze, současně 
vyplývá, že odškodnit lze jen takovou újmu, která vznik-
la v příčinné souvislosti s následky nemoci z povolání, 
resp. pracovního úrazu. Touto újmou je poté, co žalobce 
po dni 30. 11. 2015 ztratil příjem dosahovaný u nového 
zaměstnavatele, rozdíl mezi průměrným výdělkem před 
vznikem škody a průměrným výdělkem, jehož by žalob-
ce dosahoval, jestliže by pracovní poměr trval i po dni 
1. 12. 2015. 
Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/na-co-mate-narok-kdyz-
pro-pracovni-uraz-nemuzete-vykonavat-puvodni-praci/  

Začíná platit novela insolvenčního zákona.  
Co přináší nového? 
S prvním červnovým dnem vstupuje v účinnost novela 
insolvenčního zákona. Díky ní dosáhne na oddlužení 
více lidí, nová pravidla mají dlužníky motivovat ke splá-
cení dluhů a preventivně působit na to, aby dluhy a dlu-
hová past v budoucnu vůbec nevznikaly. 

Podle nových pravidel dlužník splní podmínky oddlužení 
v případě, že mu během 5 let nebude oddlužení zrušeno  

a vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě 
požadovat, aby pohledávky nezajištěných věřitelů plně 
uspokojil. Novela současně nabízí možnost zkrácené 
tříleté doby oddlužení pro starobní důchodce, osoby in-
validní ve druhém a třetím stupni a další dlužníky, kteří 
během této doby uhradí alespoň 60 % pohledávek neza-
jištěných věřitelů. 

Za nejvýznamnější změnu označila ministryně spravedl-
nosti Marie Benešová odstranění podmínky vstupu do  
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zájemci přehledně na insolvenčním webu Ministerstva spra-
vedlnosti. 
Mgr. Vladimír Řepka, mluvčí Ministerstva spravedlnosti 
1. 6. 2019 

Otázka týdne  
Dokončení ze str. 1 
Připomínáme také, že jako pojištěnci VZP můžete získat 
i další výhody, nejen finanční příspěvky z fondu prevence. 
Můžete se totiž zaregistrovat do našeho Klubu pevného 
zdraví a začít hned využívat všechny slevy a další benefity, 
které členům KPZ poskytují naši smluvní partneři po celé 
republice.  

Mgr. Oldřich Tichý 
       vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí 

Jakou zdravotní péči bez nutnosti přímé  
úhrady dostaneme na Slovensku při úrazu ne-
bo onemocnění?  
Na Slovensku vás ošetří za stejných podmínek jako míst-
ní občany na základě předložení českého průkazu pojiš-
těnce, který je zároveň Evropským průkazem zdravotní-

ho pojištění (modrý 
průkaz), nicméně pou-
ze v tzv. nezbytném 
rozsahu, viz dále. Prů-
kaz by měla akceptovat 
všechna zdravotnická 
zařízení, která mají 
smlouvu s některou ze 
slovenských veřejných 
zdravotních pojišťo-
ven. Těmi jsou Všeobec-
ná zdravotná poisťovňa, 
Dôvera či Union. Z nich 
si budete muset jednu 
vybrat jako tzv. výpo-
mocnou pojišťovnu, 
která péči o vás zaplatí  
a následně ji přeúčtuje 
vaší české pojišťovně. 

Před ošetřením si tedy ověřte, zda je dané zdravotnické zaří-
zení či lékař smluvním partnerem některé slovenské zdra-
votní pojišťovny. V tom případě by vám měla být poskytnu-
ta na účet vaší české zdravotní pojišťovny veškerá lékařsky 
nezbytná zdravotní péče, taková, abyste se ze zdravotních 
důvodů nemuseli vracet domů předčasně. Nárok na ošetření 
budete mít jak při úrazu, tak i při náhlém onemocnění nebo 
zhoršení zdravotního stavu (nevolnost, závratě, horečky, 
náhlá bolest zubů, ale i zdravotní potíže související s již 
existujícím chronickým onemocněním). 

Budete muset zaplatit případnou spoluúčast, což na Slo-
vensku naštěstí nejsou nijak vysoké částky. Neplatí se za 
ošetření v ambulanci ani za pobyt v nemocnici či za lé-
kařskou péči a léky poskytnuté během hospitalizace. Při 
pobytu v nemocnici platí spoluúčast jen doprovázející oso-
ba, a to 3,30 eura za noc (s výjimkou doprovodu dětí do  
3 let). Za využití ambulantní pohotovostní služby je spo-
luúčast 2 eura (pokud nenásleduje hospitalizace). V okre-
se, kde není pevná ambulantní pohotovostní služba, můžete 
za 2 eura vyhledat ústavní pohotovostní službu; jinak se za 
ni platí 10 eur.  

Kdybyste si nechali lékaře přivolat, zaplatíte 10 eur 
za využití ambulantní pohotovostní služby formou ná-
vštěvní služby.  

Dále se účtuje 0,10 eura za km jízdy při převozu do-
pravní zdravotní službou. Za převoz záchrannou 
službou u akutních stavů se neplatí. U stomatologického 
ošetření jsou hrazeny pouze náklady na použitý standard-
ní materiál; pokud byste chtěli nadstandard, budete si 
muset zaplatit cenový rozdíl. V lékárně musíte počítat  
s poplatkem 0,17 eura za výdej léků a zdravotnických 
pomůcek, plus s případnou spoluúčastí na ceně. 

Pokud byste byli nuceni z nějakého důvodu zaplatit celou 
poskytnutou zdravotní péči v hotovosti, schovejte si ori-
ginály účtů, dokladů o zaplacení a příslušné lékařské 
zprávy a obraťte se pak na svoji zdravotní pojišťovnu 
se žádostí o refundaci. Počítejte ale s tím, že refundace 
neznamená, že klient předloží účtenku a dostane přísluš-
nou částku! Žádost o refundaci musí pojišťovna posoudit 
ve správním řízení. Bližší informace naleznete na našich 
webových stránkách www.vzp.cz/refundace. 

I na Slovensko ovšem doporučujeme cestovat s komerč-
ním cestovním pojištěním. To se totiž vztahuje i na ošet-
ření ve zdravotnickém zařízení mimo slovenský systém 
veřejného zdravotního pojištění a zahrnuje některé další 
věci, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojiš-
tění (např. zaplacenou spoluúčast). Pojištění do Tater 
zvolte tak, aby krylo rizika spojená s vysokohorskou 
turistikou či s lyžováním, včetně zásahu Horské služby. 
Pokud si ho sjednáte u Pojišťovny VZP, a. s., máte jako 
pojištěnci VZP nárok na zvýhodnění (10 % pro pojištěn-
ce VZP, 30 % pro členy KPZ) a navíc až do konce pro-
since 2019 můžete soutěžit o zajímavé ceny. 

Mgr. Oldřich Tichý, MBA 
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí 

 
Alternativní stravování dětí závisí  
na možnostech školky. 
Mají školky povinnost vyhovět rodičům, kteří žádají di-
etní stravu pro své děti trpící celiakií, potravinovou aler-
gií nebo intolerancí, nebo by pro ně chtěli vegetariánskou 
či veganskou stravu? 

Ombudsmanka se pravidelně setkává se stížnostmi 
a dotazy rodičů, kterým nevyhovuje strava poskytovaná 
dětem v mateřské školce. Snahu zajistit dítěti alternativní 
stravu nejčastěji odůvodňují zdravotním stavem dítěte 
(typicky má dítě celiakii, potravinovou alergii nebo into-
leranci), případně přesvědčením (veganská nebo vegeta-
riánská strava). Obvykle rodiče namítají neochotu školky 
zajistit dítěti jiné stravování, ale celkově z podnětů vy-
plývá především nejistota rodičů, jaká jsou práva jejich 
dětí, co mohou od školky v oblasti stravování požadovat, 
jak mají postupovat. Z podnětů je rovněž patrná nejistota 
školek, jak mají požadavek na alternativní stravování 
řešit. 

Stravování má povahu služby a není součástí práva 
na vzdělání. V mateřských školách se mimo jiné řídí vy-
hláškou o předškolním vzdělávání, podle níž má dítě 
stravování po dobu, kdy je ve školce přítomno, garanto-
váno. Vyhláška přímo říká, že ředitel či ředitelka mateř-
ské školy má způsob a rozsah stravování dítěte stanovit 
po dohodě se zákonným zástupcem tak, aby se dítě stra- 
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vovalo vždy, je-li v době podávání jídla přítomno ve školce. 

Školky tedy mají povinnost poskytnout dětem stravu, která 
splňuje stanovené výživové normy, nemusí se však nutně 
jednat o stravu, která vyhovuje všem dětem. Ředitelé 
a ředitelky školek nemají obecně povinnost zajišťovat dě-
tem zvláštní stravu. Současně jsou ale povinni respektovat 
zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace. V případě 
stravování ve školce se to vztahuje zejména právě na děti 
s celiakií nebo potravinovými alergiemi a intolerancí. Jejich 
onemocnění totiž lze chápat jako zdravotním postižení, kte-
ré je jedním z chráněných důvodů v antidiskriminačním 
zákoně. Školky mají proto povinnost přijmout přiměřená 
opatření, aby mohly službu stravování využívat i děti 
s tímto zdravotním postižením. Výjimkou by byla situace, 
kdy by přijetí takového opatření představovalo pro školku 
nepřiměřené zatížení. To by pak ale v případě sporu musel 
posoudit soud. 

Jako přiměřené opatření obvykle rodiče požadují vaření 
dietní stravy přímo ve školce nebo její dovážení, případně 
možnost ohřívání jídla připraveného doma nebo kombinaci 
doma a v jídelně připraveného jídla (např. jídlo ze školky se 
doplní doma připravenými bezlepkovými potravinami). 
Nelze ale obecně říct, jestli takovým žádostem mají školky 

vyhovět nebo ne. Vždy je třeba se v konkrétním případě 
zabývat přiměřeností požadavku vzhledem k možnostem 
školky, zdravotnímu stavu dítěte apod. Rodičům pro-
to doporučujeme se v první řadě snažit dohodnout se 
s ředitelem či ředitelkou na způsobu stravování dítěte, spo-
lečně hledat řešení, které by vyhovovalo dítěti, školce 
i rodičům. Pokud neuspějí a budou přesvědčeni, že školka 
porušuje své povinnosti při poskytování stravování, je 
vhodné obrátit se na Českou školní inspekci, která může 
zjednat nápravu. 

V rámci monitorování práv lidí se zdravotním postižením se 
ombudsmanka plánuje komplexně věnovat problematice 
celiakie – různým problémům, s nimiž se lidé s tímto one-
mocněním setkávají. Jedním z dílčích témat bude 
i stravování ve školkách a školách. Výsledné doporučení by 
v budoucnu mohlo školám, školkám i rodičům pomoct se 
v tématu dietního stravování ve školách zorientovat. 
Zdroj: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/
alternativni-stravovani-deti-zavisi-na-moznostech-skolky/  

Působnost finančního arbitra. 
Pravomoc a působnost 
Finanční arbitr je státem zřízený mimosoudní orgán přísluš-
ný k rozhodování některých sporů na  finančním trhu.  

Podle § 1 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním 
arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, je k rozhodování 
sporu spadajícího jinak do pravomoci českých sou-
dů  příslušný též finanční arbitr, jedná-li se o spor mezi 
spotřebitelem a 
a) poskytovatelem platebních služeb při nabízení  
a poskytování platebních služeb, 

b) vydavatelem elektronických peněz při vydávání  
a zpětné výměně elektronických peněz, 

c) věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, po-
skytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 
nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby, 

d) osobou obhospodařující nebo provádějící administraci 
fondu kolektivního investování nebo nabízející investice 
do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného 
zahraničního investičního fondu při obhospodařování 
nebo provádění administrace fondu kolektivního investo-
vání nebo nabízení investic do fondu kolektivního inves-
tování nebo srovnatelného zahraničního investičního 
fondu, 

e) pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při 
distribuci životního pojištění nebo při výkonu práv a pl-
nění povinností ze životního pojištění, 

f) osobou provozující směnárenskou činnost při provádě-
ní směnárenského obchodu, 

g) stavební spořitelnou nebo zprostředkovatelem při na-
bízení, poskytování nebo zprostředkování stavebního 
spoření, 

h) osobou poskytující investiční služby při poskytování 
investičních služeb, 

i)  osobou, která vede jiný než platební účet, při vedení 
tohoto účtu, 

j)  příjemcem jednorázového vkladu při přijímání nebo 
vrácení tohoto vkladu. 

Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc finanč-
ního arbitra. 
Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporu.  
Příklady sporů v působnosti finančního arbitra nalezne-
te zde. 

Kdy finanční arbitr nemůže rozhodnout?  
Finanční arbitr nemůže rozhodnut zejména tehdy, nemá-
li návrh na zahájení řízení veškeré náležitosti. Finanční 
arbitr podle § 9 zákona o finančním arbitrovi nemůže 
rozhodnout ani v   případě, pokud: 
a) spor nenáleží do působnosti arbitra, 

b) ve věci samé již rozhodl soud nebo v téže věci probíhá 
řízení před soudem, 

c) ve věci samé již rozhodl arbitr nebo v téže věci probí-
há řízení před arbitrem, 

d) ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení 
nebo v téže věci probíhá rozhodčí řízení.  
Zdroj: https://www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/pusobnost-
financniho-arbitra.html  

Poznámka redakce 
Hlavním posláním finančního arbitra a tedy i hlavním 
důvodem jeho zřízení je zajištění rychlého, bezplatného  
a efektivního vyřizování sporů klientů s institucemi.  
Za výkon své práce odpovídal Poslanecké sněmovně.   
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Letiště Praha otevírá novou čekárnu  
pro cestující se zdravotním postižením. 
Letiště Praha otevírá novou čekárnu pro cestující se zdra-
votním postižením. Je umístěna v odletové hale Terminálu 
2 v prostorách bývalé bezpečností kontroly. 

Provoz je prozatímně stanoven mezi 8:00 až 16:00. 
Prostor čekárny je vybaven speciálními sedačkami a soda 
barem. „Naším cílem bylo vybudovat komfortní prostor, 
kam se cestující se speciálními potřebami dostaví sám 
nebo s doprovodem. Následně se jej ujme odborně pro-
školený pracovník a poskytne mu veškerou asistenci při 
pohybu letištěm. Ta je ostatně osobám se zdravotním po-
stižením či sníženou schopností pohybu poskytována na 
letišti standardně,“ říká Tomáš Vláčil, ředitel provozu 
terminálů Letiště Praha. Počet cestujících se zdravotním 
postižením dosahoval v loňském roce 54290 osob, oproti 
roku 2014, kdy se jednalo o 34842 osob, jde o výrazný 
nárůst.  

Hendikepovaní cestující si také mohou objednat asistenční 
službu, která je poskytovaná zdarma. Službu je nutné pře-
dem objednat již při rezervaci letenky, po příjezdu na le-
tiště u odbavovací přepážky. Je to možné i v prostoru no-
vé čekárny na Terminálu 2. Asistence je pak zajištěna 
během celé cesty i v případě přestupu na tranzitním letišti. 

Držitelé průkazu ZTP/P mohou navíc zdarma parkovat na 
všech letištních parkovištích a parkovacích domech. Důle-
žité je se před odjezdem dostavit s parkovacím lístkem  
a průkazem ZTP/P na dispečink v přízemí parkovacího 

domu Parking C, kde jim bude vydán volný výjezdní lís-
tek.  
Informace o asistenční službě, poskytovaných službách  
a podmínkách přepravy vozíčkářů vám přineseme 
v příštím článku. 

Informace a fotografie nám poskytl Jiří Hannich Specia-
lista externí komunikace Letiště Praha. 

Zdroj:https://vozejkov.cz/cz/aktuality/cestovani/letiste-praha-
otevira-novou-cekarnu-pro-cestujici-se-zdravotnim-postizenim?
fbcl id=IwAR18fecxsQLU2CwPMOhLMeMsydI0cz7Z-
5mRYAVtwegP_DynQF1hBgeW010  

Úřad práce ČR radí:  
Jak se vyhnout frontám. 
Stejně jako každé čtvrtletí, musí příjemci příspěvku na 
bydlení doložit i od července do konce září 2019 příjmy  
a uhrazené náklady za 2. kvartál roku 2019. Tyto podkla-
dy jsou nutné pro posouzení trvání nároku na tuto dávku, 
a to od 1. 7. 2019. Dodat potřebné doklady budou muset  

v nadcházejících měsících také klienti, kteří pobírají pří-
davek na dítě. Žadatelé ale nemusí trávit hodiny čekáním 
ve frontách. 

Osobní návštěva kontaktního pracoviště ÚP ČR není vždy 
nutná. Vyplněné žádosti mohou lidé podávat i jinou ces 
cestou - přes podatelnu ÚP ČR, poštou či prostřednic-
tvím datové schránky. 

Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci 
úřadu už pak žadatele sami zkontaktují prostřednictvím 
písemné Výzvy k doložení náležitostí nezbytných pro při-
znání nároku na dávku. 

Doloží-li klient podklady pro nárok na dávku ve stanove-
ném termínu, na dané čtvrtletí o ni nepřijde. Na vyřízení 
tak má delší dobu než jen prvních několik dní na začátku 
kvartálu. 

„Doporučujeme klientům nespěchat na ÚP ČR hned  
v prvních dnech nového čtvrtletí. Požádat o příspěvek na 
bydlení nebo doložit potřebné podklady pro výplatu pří-
davku na dítě je možné až tři měsíce zpětně. Na ÚP ČR je 
tedy možné dostavit se nejen v průběhu července, ale  
i srpna a září. Naši zaměstnanci jsou připraveni na větší 
počet příchozích klientů a v případě potřeby vypomůžou 
těm, kteří žádosti zpracovávají, i kolegové z jiných agend, 
případně jiných kontaktních pracovišť,“ upozorňuje gene-
rální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková. 

Potřebné formuláře pro vyřízení jednotlivých dávek státní 
sociální podpory jsou k dispozici na Integrovaném portálu 
MPSV (http://portal.mpsv.cz/forms), kde si je lidé mohou 
stáhnout a v klidu domova vyplnit. 

Tak například o rodičovský příspěvek si zájemci mohou 
požádat nebo upravit jeho výši on-line. Veškeré informace 
jsou dostupné na https://portal.mpsv.cz/upcr/oup/rodp. 
„Abychom klientům ještě více usnadnili a urychlili vyřizo-
vání žádostí o dávky státní sociální podpory, umístili jsme 
na webové stránky Úřadu práce ČR (http://portal.mpsv.cz/
soc/ssp/vzory-vyplnenych-formularu) také vzory vyplně-
ných formulářů. Ty jsou samozřejmě k dispozici i na 
všech kontaktních pracovištích ÚP ČR,“ doplňuje ředitelka 
Odboru pro sociální věci Generálního ředitelství ÚP ČR 
Zdeňka Cibulková. 

V rámci proklientského přístupu nabízí Úřad práce ČR též 
možnost objednat se na určitý termín. Na některých 
pracovištích je možné tak učinit online či si telefonicky 
sjednat další termín návštěvy. Bližší informace a kontakty 
na příslušné zaměstnance jsou dostupné na webových 
stránkách jednotlivých kontaktních pracovišť ÚP ČR 
(www.uradprace.cz). 

„V případě rodičů s malými dětmi, těhotných žen nebo 
osob se zdravotním postižením apod. pomáhají s jejich 
rychlejším odbavením pracovníci informačních center či 
asistenti prevence kriminality,“ shrnuje Kateřina Sadílko-
vá. 

Na vybraných kontaktních pracovištích ÚP ČR fungují 
informační centra. Také jejich pracovníci pomohou kli-
entům s vyplněním žádosti. 

Žadatelům poradí v případě nejistoty při vyplňování i spe-
cialisté ÚP ČR, ke kterým si přišli podat žádost. V nepo-
slední řadě se pak lidé mohou obracet s obecnými dotazy, 
nebo pokud si nevědí rady s vyplněním konkrétního for- 

Vývoj počtu PRM* cestujících na Letišti Praha 

Rok Počet cestujících se zdravotním postižením 

2014 34 842 

2015 37 244 

2016 40 508 

2017 46 872 

2018 54 290 

*osoby se zdravotním postižením (persons with reduced 
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jemcům k dispozici denně, a to v pondělí a ve středu od  
8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin  
a v pátek od 8 do 13 hodin na telefonním čísle 844 844 803. 
Zájemci mohou své dotazy posílat také elektronickou ces-
tou na e-mail kontaktni.centrum@mpsv.cz či callcent-
rum@mpsv.cz. 

Lidé mohou do Call centra ÚP ČR psát a volat i v případě, 
že budou potřebovat radu týkající se zprostředkování za-
městnání, evidence na ÚP ČR, podpory v nezaměstnanosti  
 
nebo rekvalifikace. Vzhledem k povinnosti mlčenlivosti 
mohou operátoři poskytovat informace v obecné rovině. 
Pokud někdo potřebuje řešit konkrétní záležitosti, je třeba 
obrátit se na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR. 

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR 
 

Má skutečně smysl se při běžné turistické cestě 
komerční pojistit?  
Na co mě pojišťují komerční pojišťovny a co je hrazen 
ze zdravotního pojištění na základě průkazu pojištěnce? 
Možnost čerpat zdravotní péči na základě předložení běžné-
ho českého průkazu pojištěnce se týká všech zemí Evropské 
unie plus zemí Evropského hospodářského prostoru a Švý-
carska. Mluvíme ovšem o modrém průkazu, který je záro-
veň Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC); 
zelený a žlutý průkaz je platný jen na území ČR. Optimální 
je mít s sebou EHIC a navíc být komerčně pojištěn. Pak 
je jen na vaší úvaze a hlavně na situaci, zda při ošetření 
v zahraničí předložíte EHIC, nebo doklad o komerčním 
pojištění. 

Velkou výhodou komerčního pojištění je asistenční služ-
ba, která je klientovi nápomocná ve výběru zdravotnického 
zařízení a také v komunikaci s lékaři atd. Asistenční služba 
zároveň garantuje zdravotnickému zařízení úhradu poskyt-
nutých služeb, takže pacient na místě nic neplatí. Pozor ale 
na to, že kontaktování asistenční služby a využití doporuče-
ného zdravotnického zařízení může být podmínkou pojist-
ného plnění. Komerční pojištění také kryje poplatky, které 
sám pacient musí hradit (stejně jako domácí pojištěnci), 
a případnou repatriaci. U komerčního připojištění je 
ovšem podstatné znát a při rozhodování o jeho uplatnění 
zohlednit částku maximálního plnění a rozsah pojistného 
krytí. Mezi výlukami pojistky totiž bývají onemocnění, se 
kterými se pacient již léčí, nebo některé příčiny úrazů, např. 
při sportu. Problém může nastat i v důsledku nečekaného 
překročení pojistkou kryté doby pobytu v cizině. Péče "na 
EHIC" tato omezení nemá. 

Český pojištěnec, který se při turistice v zemích EU, EHP  
a Švýcarsku v případě potřeby čerpání zdravotní péče pro-
káže průkazem EHIC, má na účet své zdravotní pojišťov-
ny nárok na poskytnutí nezbytné zdravotní péče za stej-
ných podmínek jako místní pojištěnci.Nezbytnou péčí se 
přitom míní veškerá péče, jejíž poskytnutí je nezbytné 
z lékařského hlediska, s přihlédnutím k povaze nemoci 
a očekávané délce pobytu.  

Podmínkou pro uplatnění průkazu však je vyhledat 
zdravotnické zařízení napojené na veřejný systém. Po-
skytnutou péči uhradí zdravotnickému zařízení místní zdra-
votní pojišťovna a náklady přeúčtuje české zdravotní pojiš-
ťovně. Za ošetření tedy zaplatíte jenom to, co by za něj za-
platil místní pojištěnec (regulační poplatek, poplatek za 
recept, za hospitalizaci atp.). Je ale třeba zmínit, že 
v některých zemích, např. ve Francii, je pravidlem přímá 
úhrada některé poskytnuté péče pacientem a až následné 
refundování zaplacené částky pojišťovnou.  

Případné poplatky, doplatky a různé formy spoluúčasti 
nejsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny. Paci-
ent, který má sjednané komerční připojištění pro cesty do 
zahraničí, však může tyto výdaje následně uplatnit 
u pojišťovny, kde si pojištění sjednal. 

Ještě více se vyplatí uzavřít cestovní pojištění při cestách do 
zemí, s nimiž má ČR jen uzavřené mezistátní smlouvy.  
V těchto tzv. smluvních státech (Severní Makedonie, Srb-
sko, Černá Hora, Turecko, Albánie, Tunisko) máte na účet 
své české zdravotní pojišťovny nárok jen na nutnou 
a neodkladnou zdravotní péči, opět za podmínek, jaké 
mají tamní pojištěnci. Jako doklad akceptují v Severní Ma-
kedonii a v Srbsku EHIC, do ostatních zmíněných zemí 
musíte cestovat se speciálními formuláři od pojišťovny. Do 
zbytku světa pak je cestovní pojištění naprostou nutností. 

Více informací najdete na www.vzp.cz/pobyt-v-zahranici. 
O možnostech a podmínkách ošetření v zahraničí se můžete 
také informovat na webu Kanceláře zdravotního pojiště-
ní nebo v mobilní aplikaci „KZP na cesty“. 

Mgr. Oldřich Tichý, MBA 
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí 
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práce Chci ověřit listinu pro použití v zahraničí. 
Potřebujete v cizině použít veřejnou listinu vydanou orgánem 
České republiky? Takový dokument musíte většinou nechat 
včas ověřit příslušnými orgány. Existují dva typy ověření a je 
nutné, abyste si předem zjistili, který budete potřebovat.  

Za jakým účelem se listiny ověřují? 
Ověření prokazuje skutečnost, že listina byla vydána nebo 
ověřena justičním nebo správním orgánem ČR anebo před 
ním byla podepsána. Ověřuje se tedy pravost úředního razít-
ka a podpisu na listině, nikoli obsah listiny samotné. 

Platí pro všechny státy stejná pravidla ověřování? 
Ne. S některými státy má ČR uzavřenu dohodu, která určuje, 
jaké listiny není třeba vůbec ověřovat. Seznam těchto států 
naleznete na https://justice.cz/documents/12681/730292/
Dvoustrann%C3%A9_smlouvy_osvobozen%C3%AD_od_ov%C4%
9B%C5%99en%C3%AD_2018.pdf/c37ef05f-3c36-4fd0-8a0d-
ff689f84a2a2  

V některých případech Vám postačí ověření takzva-
nou apostilní doložkou. Seznam těchto států naleznete na 
https://www.justice.cz/web/msp/overovani-listin-do-ciziny1 
V ostatních případech musíte listinu nechat opatřit vyšším 
ověřením (takzvanou superlegalizací).  

U justičních listin a listin vydaných nebo ověřených notáři 
probíhá superlegalizace ve třech stupních. Nejdříve listinu 
ověříte na Ministerstvu spravedlnosti a následně na Minister-
stvu zahraničních věcí.  

Nakonec necháte listinu ještě ověřit zastupitelským úřadem 
cizího státu, ve kterém má být dokument použit, vykonávají-
cím působnost pro ČR. Kontakty na tyto úřady naleznete na 
https://www.justice.cz/web/msp/overovani-listin-do-ciziny1  

Jak zjistím, který typ ověření budu potřebovat? 
Nejjistější cestou je předem se informovat u  zahraniční insti-
tuce, které budete ověřenou listinu předkládat. Dozvíte se 
tam, jestli žádat ověření apostilou, superlegalizaci nebo jestli 
je dokument od ověření zcela osvobozen. 

Co Ministerstvo spravedlnosti může ověřit? 
Listiny vydané nebo ověřené soudy, včetně listin vyhotove-

ných a ověřených 
notáři a soudními 
exekutory. Minister-
stvo ověřuje také 
listiny vydané soud-
ním znalcem nebo 
překlady ověřené 
soudním tlumoční-
kem (za předpokla-
du, že je překlad 

pevně spojen s českou veřejnou listinou). V těchto přípa-
dech je však nutné, aby byla listina opatřena razítkem a do-
ložkou příslušného krajského soudu potvrzující, že znalec 
nebo tlumočník je zapsán v seznamu soudních znalců nebo 
tlumočníků. 

Ministerstvo spravedlnosti může také ověřit výpisy  
z obchodního rejstříku vydané přímo rejstříkovým soudem 
nebo notářem. 

Co Ministerstvo spravedlnosti ověřit nemůže? 
• Ostatní listiny vydané nebo ověřené orgány státní 

správy nebo jinými orgány. Tyto listiny ověřuje Mi-
nisterstvo zahraničních věcí. Podrobné informace 
naleznete na     

https://www.justice.cz/web/msp/overovani-listin-do-ciziny1 

• Listiny vydané nebo ověřené Českou poštou jsou 
určené pro vnitrostátní použití.  

Z tohoto důvodu je neověřuje ani Ministerstvo spravedl-
nosti, ani Ministerstvo zahraničních věcí. 

Kam se mám s žádostí o ověření obrátit? 
Žádosti o ověření listin vyřizuje mezinárodní odbor civilní 
Ministerstva spravedlnosti 

Jak žádost podat? 
O ověření listiny požádejte: 

• osobně na pracovišti pro ověřování lis-
tin v úředních hodinách: Na Děkance 3, 128 10 
Praha 2 

• poštou na centrální podatelnu ministerstva:  
Ministerstvo spravedlnosti ČR, mezinárodní  

odbor civilní, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2. 
O ověření nelze požádat elektronickou poštou. 

Kdo může o ověření na ministerstvu žádat? 
O ověření může požádat kdokoliv, kdo listinu předloží. 
Osobní přítomnost osoby, na jejíž jméno je listina vysta-
vena, není nutná. 

Co potřebuji při osobním ověření na minister-
stvu?            
Při vstupu do budovy se musíte prokázat dokladem totož-
nosti. Připravte si listinu, kterou chcete ověřit, a ta-
ké potřebný počet kolkových známek. 

Co má obsahovat žádost zasílaná poštou? 
V průvodním dopise uveďte: 

• Vaše jméno, příjmení a adresu, na kterou Vám ověře-
nou listinu zašleme 

• ve kterém státě budete listinu používat 

• Vaše telefonní číslo, případně e-mailovou adresu. 

Přiložte potřebný počet kolkových známek (volně vložte 
do obálky) a vlastní listinu, která má být ověřena 
(případně listinu již opatřenou předchozím ověře-
ním). Náklady na zaslání ověřených dokumentů hradí 
Ministerstvo spravedlnosti. Listiny lze zaslat i do zahrani-
čí. 

Platí se za ověření listiny? 
Za ověření jednoho razítka apostilní doložkou zaplatíte 
100 Kč ve formě kolkové známky. Za vyšší ověření jed-
noho razítka zaplatíte 30 Kč ve formě kolkové známky. 

Kde mohu pořídit kolkovou známku? 
Kolkovou známku zakoupíte na všech pobočkách České 
pošty pověřených prodejem kolkových známek. Upozor-
ňujeme, že tyto známky nelze získat na Ministerstvu spra-
vedlnosti. 

Vztahují se na vyřízení ověření nějaké lhůty? 
Dostavíte-li se k ověření osobně, až deset listin ověříme 
na počkání. Žádáte-li více než deset ověření, na termínu 
vyhotovení se s Vámi domluvíme individuálně. V případě 
korespondenční žádosti je zákonná lhůta pro vyřízení tři-
cet dní od obdržení žádosti. Obvykle se však pohybuje 
v rozmezí deseti až čtrnácti dní. 
Zdroj: https://justice.cz/chci-overit-listinu-pro-pouziti-v-
zahranici- 
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práce Jak je to s výplatou sirotčího důchodu po 
ukončení studia?  
Pokud žákům či studentům na základních a středních školách 
vyplácí ČSSZ sirotčí důchod, jeho výplata náleží při splnění 
zákonem stanovených podmínek i během prázdninových 
měsíců července a srpna, v případě vysokoškoláků i za měsíc 
následující po měsíci, ve kterém bylo studium ukončeno. 
Letní měsíce jsou také obdobím, kdy ČSSZ zasílá řadě pří-
jemců sirotčího důchodu (absolventům) rozhodnutí o odnětí 
jejich sirotčího důchodu. Děje se tak zpravidla na základě 
dříve předložených dokladů o předpokládané délce studia 
a ČSSZ tak ověřuje, zda studium příjemců sirotčích důchodů 
skončilo nebo bude dále pokračovat. Pokračující studium je 
v daném případě podmínkou pro další výplatu důchodu, stej-
ně jako věková podmínka, která stanoví, že sirotčí důchod 
může být vyplácen nezaopatřenému dítěti nejvýše do věkové 
hranice 26 let. 

Po ukončení povinné školní docházky 
Pokud je sirotek po skončení povinné školní docházky veden 
v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá 
nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při re-
kvalifikaci, i nadále mu náleží sirotčí důchod, avšak nejdéle 
do 18. roku věku. V tomto případě však sirotek musí ČSSZ 
předložit potvrzení příslušné krajské pobočky Úřadu práce. 
Toto platí i v situaci, kdy je středoškolské studium, které 
bezprostředně navazuje na skončenou povinnou školní do-
cházku, neúspěšně či předčasně ukončeno. 

V případě, kdy se sirotek, který ukončil povinnou školní 
docházku a v dalším studiu nepokračuje, nepřihlásí do evi-
dence uchazečů o zaměstnání, je mu sirotčí důchod vyplácen 
nejdéle do konce srpna, pokud dítě po celý kalendářní měsíc 
nevykonává výdělečnou činnost zakládající účast na pojiště-
ní ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při 
rekvalifikaci. 

Budoucím studentům středních škol, kteří pokračují po 
ukončení „devítiletky“ dále ve studiu, ČSSZ doporučuje, aby 
si potvrzení o studiu na střední škole obstarali již před kon-
cem prázdnin, kdy většina škol již funguje. Potvrzení 
o studiu je důležitým dokladem, na základě kterého ČSSZ 
může nadále sirotčí důchod vyplácet. Pokud došlo k odnětí 
sirotčího důchodu, bude jeho výplata po předložení potvrzení 
o dalším studiu opět obnovena. 

Po maturitě či absolvování odborného učiliště nebo vyšší 
odborné školy 
Po ukončení studia na střední či vyšší odborné škole nebo 
učilišti náleží studentovi sirotčí důchod ještě za prázdninové 
měsíce. Podmínkou je (nestalo-li se dále dítě studentem vy-
soké školy), že po celý kalendářní měsíc sirotek nevykonává 
výdělečnou činnost, ze které je odváděno pojistné na sociální 
zabezpečení, popřípadě nepobírá podporu v nezaměstnanosti 
nebo podporu při rekvalifikaci. 

Po ukončení vysoké školy 
Po ukončení vysokoškolského studia náleží příjemci sirotčí 
důchod ještě následující kalendářní měsíc po měsíci, ve kte-
rém studium ukončil; to platí i v případě „předčasného“ 
ukončení studia. Nesmí ale po dobu celého tohoto měsíce 
vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění 
či pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při re-
kvalifikaci. 

Pokud však sirotek vysokoškolské studium přeruší, přestává 
být nezaopatřeným dítětem již dnem přerušení studia  

a zaniká mu nárok na výplatu sirotčího důchodu. V případě, 
že dojde k obnovení studia a student předloží nové potvrze-
ní školy o pokračování ve studiu a prokáže tím, že jsou spl-
něny podmínky nároku na výplatu sirotčího důchodu, bude 
mu výplata dávky obnovena. 

Jak je to během prázdnin 
Sirotčí důchod náleží i v době prázdnin mezi jednotlivými 
ročníky studia na střední či vysoké škole a také mezi jednot-
livými stupni studia, např. mezi středoškolským či vysoko-
školským, bakalářským a magisterským stupněm denního 
studia apod., pokud na sebe studium bezprostředně navazu-
je. Doba mezi jednotlivými studii na vysoké škole však ne-
smí přesáhnout tři kalendářní měsíce. Sirotčí důchod 
v těchto případech náleží během prázdnin i tehdy, 
když student vykonává brigádu. 

Potvrzení o studiu 
Potvrzení o studiu musí obsahovat identifikační údaje 
o studentovi a škole, formu studia, v jakém ročníku student 
je a kdy má být studium za normálního průběhu ukončeno. 
Na potvrzení rovněž musí být uvedeno rodné číslo příjemce 
důchodu, pod kterým je sirotčí důchod zpravidla evidován. 
Doklad se zasílá přímo na ústředí ČSSZ, je také možné ho 
odevzdat na místně příslušné okresní, v Praze Pražské, 
v Brně Městské správě sociálního zabezpečení (OSSZ). 
Pokud sirotek po ukončení studia na nižším stupni dále po-
kračuje ve studiu na střední či vysoké škole (nejdéle však 
do 26. roku věku), musí ČSSZ předložit nové potvrzení 
o tomto studiu, aby jeho nárok na sirotčí důchod trval. Kro-
mě této situace je nutné potvrzení předložit i v případě, že 
student své studium znovu zahájil po jeho předchozím pře-
rušení, a také vždy, když ho k tomu ČSSZ vyzve. 

Výplata sirotčího důchodu před a po dosažení zletilosti 
Je-li sirotek nezletilý, je sirotčí důchod vyplácen jeho zá-
konnému zástupci, což je zpravidla žijící rodič, případně 
opatrovníkovi nebo zvláštnímu příjemci. Důchod je i po 
nabytí zletilosti sirotka vyplácen k rukám fyzické osoby 
(zpravidla rodiče), které byl vyplácen již před nabytím své-
právnosti dítěte, pokud sirotek nebo dosavadní příjemce 
důchodu nepožádá o výplatu důchodu sirotkovi. Zletilému 
sirotkovi bude na základě jeho žádosti důchod poukazován 
buď na jeho účet u peněžního ústavu, nebo v hotovosti pro-
střednictvím pošty. 

Každou změnu je třeba oznámit 
Ukončí-li nebo přeruší-li sirotek studium dříve, než bylo 
uvedeno v předloženém potvrzení o studiu, nebo pokud 
změní formu studia, je zákonnou povinností příjemce dů-
chodu tuto skutečnost do 8 dnů písemně sdělit ČSSZ. 
V případě, že by tak neučinil, neoprávněně by pobíral sirot-
čí důchod a v souladu se zákonem by mu vznikla povinnost 
vyplacený důchod, který mu nenáležel, vrátit. 

Jiné formy studia 
V případě, že student zvolí distanční, večerní či kombinova-
nou formu vzdělávání, během něhož vykonává výdělečnou 
činnost v rozsahu zakládajícím účast na pojištění nebo pobí-
rá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifika-
ci (tyto skutečnosti je povinen ČSSZ sdělit), sirotčí důchod 
mu nenáleží. 

Studenti výše uvedených forem studia, kteří si tzv. přivydě-
lávají, k potvrzení o studiu navíc přiloží prohlášení, že je-
jich výdělečná činnost nezakládá účast na pojištění. Pokud 
jsou studenti těchto forem studia současně vedeni  
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v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, spolu 
s potvrzením o studiu předkládají potvrzení krajské poboč-
ky Úřadu práce o tom, že nepobírají podporu 
v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci. 

Sňatek či rodičovství výplatu sirotčího důchodu neovlivní 
Pokud trvá studium (přesně řečeno „soustavná příprava na 
budoucí povolání“) a sirotek nedosáhl věku 26 let, náleží 
výplata sirotčího důchodu i po uzavření manželství. Pokud 
jsou splněny výše uvedené podmínky, nebrání výplatě si-
rotčího důchodu ani pobírání rodičovského příspěvku, sta-
ne-li se student-sirotek rodičem. 

Sirotčí důchod a invalidita 
Nárok na sirotčí důchod zaniká dnem, jímž je sirotkovi 
přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně 
(takový sirotek přestává být z pohledu zákona    
o důchodovém pojištění nezaopatřeným dítětem). 

Informace o podmínkách nároku na sirotčí důchod 
a odbornou konzultaci v konkrétním případě podají pra-
covníci OSSZ, klientského centra při ústředí ČSSZ, pří-
padně call centra pro důchodové pojištění na telefonním 
čísle 800 050 248. 

Sociální pojištění zaměřené speciálně na absolventy 
a studenty je v kostce shrnuto v letáku Sociální zabezpeče-
ní - informace pro studenty.Zdroj: https://www.cssz.cz/web/
cz/-/jak-je-to-s-vyplatou-sirotciho-duchodu-po-ukonceni-studia-  

Zažili jsme…. 
Vernisáž výstavy obrazů V. Lamra 3.7.2019. 

D. Kotoučková 
 
Děkujeme paní Damar Kotoučkové za  kulturní příspěvky, který-
mi nás po celý školní rok obohacuje a přejeme ji zaslouženou 
dovolenou.               Redakce 

ROSKA BRNO -město  
Rekondiční ozdravný pobyt roskařů 
„Nedělej ofuky a pojď si to tričko převléct, po zádech ti tekl 
pot čurůčkem!“ 
Jenom pootočila hlavu, trochu se přikrčila, jako lvice před 
skokem, a tázavě se na mě podívala. 
„Nepřeháníš to trošku?“ Říkala, aniž otevřela ústa. 
Nakonec jsem Olgu přesvědčil a zaměnila své nové zpocené 
tričko za moje suché zMaRSu. Pravda, trochu na ní planda-
lo. Je to svalnatá žena, dala by se na ní studovat anatomie. 

Rekondice se blížila svému vrcholu. Správce Kadlcova mlý-
na právě nastarto-
val sekačku, aby 
ještě víc přistřihl 
nakrátko střiženou 
louku u potoka Říč-
ky, která teče líšeň-
ským údolím. Kadl-
cův mlýn dominují-
cí mezi příkrými 
srázy lemujícími 

údolí se měl stát svědkem něčeho nevídaného. „Dovoluji si 
váz přivítat na předpremiéře Bramborových líbánek,“ snažil 
jsem se překřičet sekačku. „No já říkám naší nové divadelní 
hře Zahrada u Vlasty podruhé,“ přihřála si Olinka polívčič-
ku. „Není ještě úplně dokončená. Snad se zápletka jejím 
aktérům bude hodit k účesu.“  

„Obsazení bude stejné jako v loňském Slunečníkovi. Jenom 
místo jednoleté slunečnice roční, kterou Bouřivák vloni zlo-
mil si letos Vlasta na svou řícmanickou zahrádku zasadi-
labrambory,“ pokračoval Ivan, spoluautor námětu. 

V dálce zahřmělo. „Bouřka bude někde nad Žatčany,“ po-
dotkla Liba, když zakalkulovala směr větru, počet vteřin 
mezi zahřměním a úderem blesku a rychlost zvuku. „Oli, 
raději už nikam neodjížděj, chytne tě pěkný slejvák!“ Všich-
ni jsme se snažili přesvědčit naši kolobkářku, leč na chvilku 
jsme viděli jen zadní kolečko, jejího skvostného vozítka. 

„Jak to všechno vlastně začalo?“ Ptala se mě mamka, po 
návratu do Vyškova. 
„Víš, Majka Kašparová, hlavní organizátorka, to měla 
všechno vychytané. Bydlel jsem jako vloni v dubnu v pří-
zemním pokojíku na rodinném penzionu Kadlcův mlýn  
v Brně–Líšni. Náš denní program začínal budíčkem: Hola, 
hola, nový den nás volá v sedm hodin. Za půl hodiny jsme 
aktivovali své tělesné schránky rozcvičkou s nápěvem:  
A my opět vstáávááme, s protažením slunko víítááme. Naše 
cvičitelky Jana a Maruška přivedly naše těla a smysly do 
absolutního vyladění.A pak už... Kdo se těší na snídani? Jáá, 
Jááá ... 
Každodenně připravený švédský stůl představoval správný 
základ, jež nám vnukl vždycky skvělý nápad. Stále jsme 
cvičili....Mezi desátou a jedenáctou, na karimatkách či na 
židlích cvičení, radost také smích! Před obědem jsme se 
brouzdali okolními loukami, stráněmi, lesy.“A tak to šlo den 
za dnem. 

„S jak vám tam vařili?“ 
„Skvěle, takovou domácí kuchyni si dal každý líbit. A měli 
velký výběr a všechno super. Jen byl trošku problém si zapa-
matovat, kdo si co vybral. Takže to byla skoro vždycky tro-
chu licitace. Já jsem preferoval bezmasá jídla a ryby. Losos 
neměl chybu.“ 
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Olga se převlékla do svého nového trika, které mezitím na 
sluníčku uschlo.  
„Podívej, co tu mám všechno napsané!“  

Nesměle jsem se dotknul lemu jejího trika s anglickým 
textem popisujícím, že její majitelka má věrnou kamarád-
ku, kterou je roztroušená skleróza. 
„No to musíš začít hezky od začátku.“ 

Vrhl jsem tedy lačně svůj pohled na její hruď a každý řádek 
podrobně prozkoumal.  
„To bude Brailovo písmo!!!“ 
Aby si byla jistá, že nic nepřeskakuji, používal jsem dlaně, 
prsty... Vše jsem podrobně prozkoumal.  
„Takové triko musím mít!“ 
„Tak si ho objednej, to přece není žádný problém,“ opáčila 
Olinka. 

No ale zpátky k naší rekondici. Po odpoledním klidu jsme 
seděli pod pergolou. Začal jsem vykládat, jak jsem při loň-
ském pobytu na přepadu nádrže pozoroval zajímavé zelené 
porosty. To by mohl být nějaký vzácný mech.„Tak se tam 
zajedeme podívat,“ opáčil Jirka. Já bych šla taky s váma, 
přidala se Jana. 

Rychle jsem si půjčil od Majky elektrický skútr. Trvalo 
pravda chvíli, než jsem se ho naučil ovládat, ale pak už 
naše karavana vyrazila. Já na skútru, invalidní vozík, na 
kterém dorazil Jirka z nedaleké Mokré a Jana pěškobusem 
jsme vyrazili na hráz třetí přehrady v líšeňském, Marián-
ském údolí. Zelené povlaky jsem fotograficky zdokumento-
val. Chvíli jsme meditovali, až se jeden z koupajících se 
pánů nabídl, že nám pomůže záhadu vyřešit. Zanořil se do 
vody a kus bahna se zelenými porosty přinesl. Nadšeně 
jsem poděkoval, a uložil předmět doličný do košíku mého 
skútru. Nebyli to mechy, ale jen řasy, asi žabí vlas. I nega-
tivní zjištění má ale svou hodnotu. Ona ta voda byla už taky 
trochu cítit. Lidská civilizace holt přírodu válcuje. Výlet mě 
nadchnul a tak jsem druhý den vyrazil ještě na druhou stra-
nu k Horákovské myslivně. Přivezl jsem si odtud hezké 
fotky. Jel jsem původně ke kapličce, která stojí opodál. Pak 
se ale zjevila krásná slečna vedoucí koně na vyjížďku. Po-
dařilo se mi udělat krásnou momentku a na kapličku jsem 
jaksi pozapomněl. Řešil jsem problém jak převézt bez úho-
ny kopytníky, které jsem chtěl cestou odebrat do herbáře  
a demonstrovat na příští bylinkárně, která bude pojednávat 
o jedovatém a magickém býlí. Pán venčící psa mi půjčil 
igelitové sáčky, které měl pro zcela jiný účel. 

Málem jsem si z rekondice odvezl ergoterapeutické pomůc-
ky. Jejich výstava zabrala prostor u delší zdi ve společenské 
místnosti. Dokonalá prezentace musela každého zaujmout. 
No, neodpustil jsem si a nakonec jsem se nesměle zeptal: 
Co když se nám kousek těch pomůcek někam zakutálí. To 
se z nich stane těžko odbouratelný odpad? Paní Cetlová mě 
ale ujistila, že to není žádný problém, že chybějící dílek 
zašlou. Skládačky to byly opravdu náročné. Chtělo by to 
procvičovat zlenivělé mozkové závitky. Jenže se už znám. 
Vzpomenul jsem si na krámy, hromadící se v mém pokoji  
a skládačku, kterou jsem si zakoupil, jsem věnoval do tom-
boly. 

Ti nejzdatnější vodomilové se vydali na vyjížďku do Ko-
houtovického bazénu. Byl jsem svědkem pouze příprav na 
dalekou cestu za dobrodružstvím veřejné hromadné dopra-
vy. Potom jsme čekali s večeří na vyčerpané, ale spokojené 
plavce. Měli ji holt studenou. Vojna není kojná! 

Jako každý rok jsme nenechávali zahálet svoje hlasivky. 
Jeníček byl letos maximálně pracovně vytížen. Přijel se za 
námi podívat, kytaru měl s sebou, určitě parádně zpíval.  

Já jsem se asi zrovna někde coural. Zazpíval jsem si s chutí 
s Milanem, jeho písně ze zlatých šedesátých neměly chybu. 
Jen ta Tereza, jedině Tereza mi chyběla. Určitě příště bude... 

No komu patří dík za podporu našeho rekondičního ozdrav-
ného pobytu: Unie Roska v ČR Praha – Ministerstvo zdra-
votnictví, Statutární město Brno – místní část Brno–Líšeň. 

Zaznamenal Ivan Novotný 
 

Poznámka redakce 

Kadlcův mlýn je restaurace a penzion nacházející se v Mari-
ánském údolí v Brně. Toto místo představuje jedinečné 
skloubení klidné přírody a bezprostřední blízkosti města 
Brna. Přestože jde o součást městské části Brno-Líšeň  
a z centra města sem dojedete za malou chvíli, nabízí Mari-
ánské údolí krásnou lesnatou krajinu a četné vodní plochy. 
Jde o častý cíl víkendových výletů Brňanů.  

Nachází se zde několik jeskyní a rozsáhlá chatová oblast. 
Objekt restau-
race a penzio-
nu Kadlcův 
mlýn je posta-
ven na původ-
ním půdorysu 
stejnojmenné-
ho mlýna, 
který zde stojí 
již bezmála tři 
století. 
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Spolková činnost  
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 
okresní organizace Znojmo 

Procházka po historických památkách města 
Znojma. 
Dne 6.května 2019 jsme se  se  Svazem tělesně postižených 
v ČR z. s. okresní organizace Znojmo sešli,  abychom  si 
s průvodkyní  paní Lenou Kuchařovou  prošli  další část 
našeho historického města.  

Při první vycházce jsme si prohlédli nově opravené  hradeb-
ní  opevnění s krásně opravenými obrannými věžemi. 
Druhé setkání s paní Kuchařovou  bylo poznamenáno ne-
zvykle chladným počasím, ale přesto jsme se sešli v počtu 
třinácti členů. 

Na Masarykově náměstí jsme vyslechli  zajímavé vyprávění 
o architektuře a budování měšťanských domů, o Kapucín-
ském  kostele, Morovém  sloupu. Dál naše kroky směřovaly  
ulicí Velká  Mikulášská, kde jsme si uvědomili, že chodíme  
uličkami  našeho  města a nevnímáme krásy, které jsou výš, 
než  běžně vnímáme.  

Naše putování skončilo v Mikulášském  kostele,  již  podru-
hé,  a stále jsme vnímali  nové a nové poznatky z poutavého 
vyprávění paní  Kuchařové. 

Nakonec jsme byli všichni rádi, že jsme se nenechali  odra-
dit  zimou a všichni se těšíme  na další poznávání. 

 
 
 
 

Marta Holátková 

Rekondiční pobyt Piešťany 14.-19.6.2019. 
Toto lázeňské město leží v Trnavském kraji na řece Váh. 
Piešťany mají dlouhou historii, kdy již v pravěku k nezamr-
zajícím pramenům přicházeli místní obyvatelé. 

První lázně ve městě vybudovala v 18. století rodina Erdédi-
ovců. Na konci století byly přebudovány a rozšířeny ve svě-
tově proslulé lázně rodinou Winterů. 
Základem léčení je minerální voda a sirné bahno. I my jsme 
měli možnost poznat blahodárné léčebné účinky prostřed-
nictvím šesti léčebných terapií. 
Vyzkoušeli jsme i termální koupaliště EVA. 

Na prohlídce města s průvodcem jsme obdivovali výstavní 
lázeňské hotely, pečlivě udr-
žovaný park s jezírky, pávy, 
nejrozmanitějšími rostlinami 
a květinami. 
Kolonádovým mostem jsme 
se dostali přes řeku Váh k 
soše Barlolamače, která je 
symbolem lázní a také zna-
kem města Piešťany. 

Pobyt v lázních, v hotelu Harmonia, zpříjemněný dobrým 
jídlem, kouzelnými vycházkami a vyjížďkami na kole ko-

lem řeky, večery s tancem, zpěvem a posezením u dobrého 
vína utekl jako voda. 

Domů jsme odjížděli odpočinutí, spokojení a s přáním, aby-
chom si pobyt v Piěšťanech co nejdříve zopakovali. 

Marta Holátková 

Jednodenní výlet  27.6.2019 – Hustopeče,  
Čejkovice. 
Městečko Hustopeče se nachází v okrese Břeclav 
v Jihomoravském kraji. 
Na úrodných a klimaticky teplých stráních se pěstuje víno  
a ovocné stromy. Zajímavostí jsou mandlovníky a původní 
stepní trávníky. Na Dukelském náměstí tohoto malebného  
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městečka nás velmi zaujal pohled na kostel svatého Václava 
a svaté Anežky České postavený v letech 92-94 dvacátého 
století.  

Ve stejné době byla postavena i nová radnice. Samotná pro-
hlídka kostela s výkladem se nám líbila, ale nejvíce nás 
překvapilo, co všechno se nachází v jeho zázemí - klubov-
ny, učebny, sál s jevištěm, veliká jídelna a mnoho dalších. 

Po dobrém obědě jsme pokračovali do nedaleké vesničky 
Čejkovice, kde nás na nejvyšším kopci této vinařské obce 
čekala zážitková exkurze v německé firmě Sonnentor. Pro-
hlédli jsme si obrovské prostory, kde se skladují a zpracová-
vají bio bylinky od mnoha zahraničních i domácích pěstite-
lů. Viděli jsme výrobu porcovaných čajů na automatických 

zařízeních. Navštívili jsme 
prodejnu, kde jsme si nakou-
pili a také ochutnali výborný 
ledový čaj a bylinkami ochu-
cenou pomazánku. Své zna-
losti rostlin jsme si  pak pro-
věřili v Hildegardině bylin-
kové zahrádce. Malou záha-
dou pro nás byla rostlinka 
s drobnými lístky, všem nám 
její vůně něco připomínala, 
ale nikdo nevěděl co. 

Příjemným posezením na terase, nebo v kavárně-čajovně, 
jsme se  pomalu chystali 
k odjezdu domů. Vyřešena 
byla i záhada s neznámou rost-
linkou - byla to drobnolistá 
bazalka, kterou jsme mnozí 
viděli poprvé. 

 Marta Holátková 
 

 
  

Červencovým objektivem Ing. Evy Sedláčkové 
Ukrajina 

soukromý archiv autorky 
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KDO JSME 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. měst-
ská organizace Brno je samostatnou, nezávislou orga-
nizací, 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 9 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 setká-
vání členů jednotlivých místních organizací jsou orien-
tována na společné sdílení informací, novinek, zážitků  
a řešení osobních záležitostí.  

Poslání Svazu tělesně postižených 
Posláním Svazu je prostřednictvím poskytovaných 
služeb zvyšovat a udržovat informovanost osob se 
zdravotním 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. 

  

Naše služby 

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

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 registrovanou 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. 

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 55/15/7/2019 evidenční číslo 
periodického 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. 


