
  

 

 

PAPRSEK 
Otázka  
Kdy je stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění  
v souvislosti s porodem a péčí o dítě? Jaké podmínky 
je třeba splňovat?  

Odpověď 
Za samotné dítě platí stát pojistné po dobu, kdy je pova-
žováno za "nezaopatřené dítě" podle zákona o státní 
sociální podpoře, přinejmenším do ukončení základní 
školní docházky... Připomínáme ale, že novorozené dítě 
je nutné do 8 dnů přihlásit na zdravotní pojišťovně. 

Za maminku je stát plátcem pojistného na zdravotní po-
jištění už před porodem od nástupu na mateřskou dovo-
lenou a samozřejmě i po něm po celou dobu mateřské 
dovolené. Dále stát platí pojistné za osoby na rodičov-
ské dovolené, osoby pobírající peněžitou pomoc  
v mateřství a příjemce rodičovského příspěvku – to 
vše už bez ohledu na pohlaví. 

Mateřská a rodičovská dovolená ale náleží jen zaměst-
nancům (je na ni nárok podle zákoníku práce). Mateř-
ská dovolená – jak vyplývá ze samotného toho slova – 
se týká jen maminek dítěte, na rodičovskou dovolenou 
(ev. její část) může jít místo ženy muž. Konkrétní sociál-
ní dávka a nárok na platbu pojistného na zdravotní pojiš-
tění státem však náleží samozřejmě vždy jen jednomu  
z nich. Jsou-li v rodině děti dvě, je možné, aby si "na 
každé z nich" uplatnil při splnění příslušných podmínek 
nárok na platbu státem jiný z rodičů. 

Na peněžitou pomoc v mateřství mají nárok osoby, 
které jsou pojištěné podle zákona o nemocenském 
pojištění, tedy všichni zaměstnanci (včetně některých 
osob pracujících "na dohodu") a pojištěné osoby samo-
statně výdělečně činné. Nárok na PPM má buď mamin-
ka dítěte, nebo jeho otec, resp. manžel ženy, která dítě 
porodila, jestliže s matkou dítěte uzavře písemnou doho-
du, že o dítě bude pečovat. 

Pouze rodičovský příspěvek je dávkou bez vazby na 
zaměstnání či nemocenské pojištění; může o něj žá-
dat matka, nebo otec. Proto jen v souvislosti s vypláce-
ním rodičovského příspěvku je stát plátcem pojistného 
např. za studentku, která má dítě – na studentku se ne-
vztahuje ani mateřská či rodičovská dovolená, ani nemá 
nárok na PPM. Od měsíce, kdy se dítě narodí, jí ale ná-
leží rodičovský příspěvek (při splnění podmínek daných 
zákonem o státní sociální podpoře). 

Mimo už výše uvedené skupiny "státních pojištěn-
ců" (tedy ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovo-
lené, osoby pobírající PPM a příjemce rodičovského 
příspěvku) je stát plátcem pojistného za osoby celoden-
ně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do  
7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let. To může být 
také vždy jen jeden – buď otec, nebo matka dítěte, nebo 
osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči 
rodičů. Podmínkou je, že daná osoba nemá zároveň 
příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné 
činnosti. Dítě předškolního věku může přitom být umís-
těno v jeslích, mateřské škole nebo v obdobném zařízení 
na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně. Dítě pl-
nící povinnou školní docházku nesmí být umístěno  
v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. 

Pokračování na str. 12. 
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Dítě potřebuje péči: vzít si neplacené volno,  
nebo dovolenou? 
Starám se o malé dítě. Musím platit zdravotní pojištění, když 

si v práci vezmu neplacené volno? Ne-
bo si musím vybrat dovolenou? Jak 
mám postupovat? (PORADNA) 
Richard W. Fetter 

Na server Měšec.cz se obrátil čtenář se 
žádostí o radu, jak má řešit životní situ-

aci, kterou podobně může řešit celá řada jiných zaměstna-
ných rodičů nezletilých dětí, a proto přinášíme na jeho dotaz 
odpověď, která může posloužit i dalším lidem. 

Dotaz zněl takto: 
Zaměstnaný, 36letý, ženatý muž s platem cca 50 000 Kč se 
rozhodl požádat o neplacené volno na červenec až září 
2016. Důvodem je potřebná péče o děti, zvýšená nemocnost 
4leté holčičky, nástup citlivého 6letého chlapce v září do 
školy a měsíční nefungování předškolního kolektivního zaří-
zení během prázdnin, kam jinak děti docházejí. 
Manželka je zaměstnána na plný úvazek a nemůže toto 
z pracovních důvodů řešit ona. Dříve podnikal jako OSVČ  
a podnikání nebylo zrušeno, ale v současné době nemá žádné 
zisky z podnikání. 

Jak má zaměstnanec postupovat? Musí si nejdříve vybrat 
řádnou dovolenou? Jaké budou odvody na zdravotní a soci-
ální pojištění a kdo je bude platit? On sám, nebo zaměstna-
vatel? Má pozastavit podnikání? Má volit jiný způsob péče 
o děti, jaký a proč? 

Dovolená nemá automatickou přednost, záleží na zaměst-
navateli 
Zaměstnanec v tomto případě požádá svého zaměstnavatele 
o neplacené volno. Podmínkou poskytnutí neplaceného vol-
na není, aby měl zaměstnanec vyčerpánu dovolenou. Je však 
pravděpodobné, že zaměstnavatel na dobu, kdy hodlá za-
městnanec v zaměstnání absentovat, pokud s tím bude sou-
hlasit, zaměstnanci čerpání dovolené určí. Na poskytnutí 
neplaceného volna v uvedené situaci však není právní nárok. 
Zákoník práce ani prováděcí nařízení vlády poskytování 
neplaceného volna ani jeho délku v dané situaci neupravuje. 
Zaměstnanec může svého zaměstnavatele požádat 
o neplacené volno, zaměstnavatel pak může, ale nemusí jeho 
žádosti vyhovět. Žádost o poskytnutí neplaceného volna 
může zaměstnanec podat písemně, ale i sdělit zaměstnavateli 
ústně. Pokud zaměstnavatel s poskytnutím neplaceného vol-
na souhlasí, doporučuje se vždy sepsat písemnou dohodu 
o poskytnutí neplaceného volna a jeho rozsahu. 
Pokud celodenně osobně pečujete o 1 dítě do 7 let věku nebo 
nejméně o 2 děti do 15 let věku, nemusíte si platit zdravotní 
pojištění jako osoba bez příjmů ani doplácet zaměstnavateli, 
pokud si vezmete v práci neplacené volno. 

O sociální pojištění se starat nemusíte 
Jelikož zaměstnanec za dobu neplaceného volna neobdrží 
mzdu, plat ani náhradu mzdy nebo platu, neodvádí se za 
zaměstnance záloha na daň z příjmu, a protože vyměřovacím 
základem pro sociální pojištění je úhrn příjmů, které jsou 
předmětem daně, neodvádí se za dobu neplaceného volna 
pojistné na sociální pojištění. Řešit je třeba jen otázku zdra-
votního pojištění. 

Po dobu neplaceného volna je zaměstnanec nadále zaměst-
nancem a zdravotní pojištění je hrazeno prostřednictvím 
zaměstnavatele. Pojistné musí být odvedeno alespoň 

z minimálního vyměřovacího základu, pokud pro zaměst-
nance platí. (Minimálním vyměřovacím základem zaměst-

nance za celý kalendářní měsíc je minimální mzda, ta činí od 
1. 1. 2016 9900 Kč. Pojistné činí 13,5 % z ní. Za celé měsíce 

neplaceného volna musí být tedy za zaměstnance odvedeno  

pojistné na zdravotní pojištění ve výši 1337 Kč. Částku 
hradí zaměstnanec.) Minimální vyměřovací základ však 
neplatí pro osobu, která celodenně osobně a řádně pečuje 
alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně 
o dvě děti do 15 let věku. 
Podmínka celodenní osobní a řádné péče se považuje za 
splněnou jen tehdy, pokud: 

 se jedná o osobní, řádnou a celodenní péči, tj. dítě 
není svěřeno do péče jiné osobě, třeba i z rodiny, 

 dítě není umístěno v zařízení s týdenním či celo-
ročním pobytem, 

 dítě předškolního věku není umístěno v jeslích 
(mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení 
na dobu, která převyšuje 4 hodiny denně, 

 dítě plnící povinnou školní docházku není umístě-
no ve školním zařízení či jiném obdobném zaříze-
ní po dobu přesahující návštěvu školy. 

Do této kategorie může být zařazena pouze jedna osoba, 
a to otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala 
dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. 

Zdravotní pojištění za vás zaplatí stát 
Zaměstnanec – tazatel tedy bude na potřebnou dobu zare-
gistrován u své zdravotní pojišťovny jako osoba celoden-
ně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi 
let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. O tom, 
že je takovou osobou, vyhotoví čestné prohlášení a předá 
svému zaměstnavateli. Plátcem zdravotního pojištění se 
stane stát. V případě poskytnutí pracovního volna 
v zaměstnání bez náhrady příjmu se pojistné v dané situ-
aci neplatí. 

Osoba může být registrována v uvedené kategorii (osoba 
celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě 
do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let vě-
ku), za kterou platí pojistné stát, pouze tehdy, když nemá 
příjem ze zaměstnání nebo ze své samostatné výdělečné 
činnosti. Příjem ze zaměstnání mít zaměstnanec nebude. 
Tazatel uvádí, že nemá příjmy ani z jiné samostatné vý-
dělečné činnosti. Podmínky tedy budou splněny. 
Z opatrnosti lze doporučit navíc samostatnou výdělečnou 
činnost formálně přerušit, ukončit. 

O dovolenou sami požádejte nebo respektujte rozhod-
nutí zaměstnavatele 
Zaměstnanec také sám může požádat o čerpání dovolené. 
S čerpáním dovolené ovšem musí zaměstnavatel vždy 
vyslovit souhlas. Zaměstnavatel nemusí žádosti zaměst-
nance o čerpání dovolené vyhovět. Ani na poskytnutí 
dovolené v určitý termín tedy zásadně není právní nárok. 
Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, a to tak, 
aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do 
konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou 
vzniklo, pokud zákoník práce nestanoví jinak. Zaměstna-
vatel je povinen přihlížet jednak k provozním důvodům 
zaměstnavatele, jednak k oprávněným zájmům zaměst-
nance. 

Zaměstnavatel by tedy měl přihlédnout k péči o děti za-
městnance. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstna-
vatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 
14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem 
na kratší době. 

Je tedy třeba, aby zaměstnanec řešil svou situaci 
v dohodě se zaměstnavatelem a v součinnosti se svou 
zdravotní pojišťovnou. 

A na závěr vzor čestného prohlášení, jak jej uvádí pra-
covník Všeobecné zdravotní pojišťovny Antonín  
Daněk v časopise Národní pojištění, který vydává Česká 
správa sociálního pojištění. 

http://www.mesec.cz/autori/fetter/
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Za neschopnost zvládání základní životní potřeby se pova-
žuje rovněž stav, kdy režim nařízený odborným lékařem 
poskytujícím specializované zdravotnické služby neumož-
ňuje provádění základní životní potřeby v přijatelném stan-
dardu. Přijatelným standardem se rozumí zvládání základní 
životní potřeby v kvalitě a způsobem, který je běžný a ob-
vyklý, a který umožňuje, aby tato potřeba byla zvládnuta 
bez každodenní pomoci jiné osoby.  

Příloha 1  
Vymezení schopností zvládat základní životní 
potřeby  

a) Mobilita:  
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se pova-
žuje stav, kdy osoba je schopna zvládat  
1. vstávání a usedání,  
2. stoj,  
3. zaujímat polohy a měnit polohy,  
4. pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě  

i s přerušováním zastávkami v bytě a běžném terénu,  
v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném  
povrchu,  

5. otevírat a zavírat dveře,  
6. chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem 

nahoru  
i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariéro-
vých, 

7. nastupovat a vystupovat z dopravních prostředků 
včetně bariérových, a používat je. 

b) Orientace:  
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se pova-
žuje stav, kdy osoba je schopna  
1. poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem,  
2. mít přiměřené duševní kompetence,  
3. orientovat se osobou, časem a místem a osobou,  
4. orientovat se v obvyklém přirozeném sociálním pro-

středí a  
5. orientovat se v obvyklých situacích a přiměřeně  

v nich reagovat.  

c) Komunikace:  
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se pova-
žuje stav, kdy osoba je schopna  
1. vyjadřovat se srozumitelně mluvenou řečí a dorozu-

mět se jejím prostřednictvím s jinými osobami 
v rozsahu běžné slovní zásoby odpovídající věku a 
sociálnímu postavení a porozumět, a to mluvenou 
srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět 
všeobecně používaným základním obrazovým sym-
bolům nebo zvukovým signálům, používat běžné 
komunikační prostředky,  

2. chápat obsah přijímaných a sdělovaných zpráv,  
3. vytvářet rukou psanou krátkou zprávu,  
4. porozumět všeobecně používaným základním obrazo-

vým symbolům a zvukovým signálům,  
5. používat běžné komunikační prostředky. 

d) Stravování:  
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se pova-
žuje stav, kdy osoba je schopna  
1. vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny,  
2. nápoj nalít, stravu naporcovat,  
3. rozdělit stravu na menší kousky a naservírovat ji,  
4. najíst se a napít,  
5. dodržovat stanovený dietní režim,  
6. konzumovat stravu v obvyklém denním režimu,  
7. přemístit nápoj a stravu na místo konzumace  

e) Oblékání a obouvání:  
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se pova- 

Čestné prohlášení 
Čestně prohlašuji, že splňuji podmínky celodenní osobní  
a řádné péče alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejmé-
ně o dvě děti do 15 let věku, stanovené v § 3 odst. 8 písm.  
c) zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Jako součást tohoto prohlášení přikládám rodný list (rodné 
listy) mého dítěte ……………, narozeného dne 
…………… 

Dále prohlašuji, že tento nárok současně neuplatňuje žádná 
jiná osoba. Zaměstnavateli oznámím veškeré změny, které 
mají vliv na zařazení do této kategorie, a to nejpozději do 
8 dnů ode dne této změny.  
Ve ……..dne………. ...…………. Zaměstnanec 
Zdroj: http://www.mesec.cz/clanky/dite-potrebuje-peci-vzit-si-
neplacene-volno-nebo-dovolenou/ 

Systém ASPI - stav k 17.7.2016 do částky 84/2016 
Sb. a 21/2016 Sb.m.s. 
505/2006 Sb. - k provedení zákona o sociálních služ-
bách - stav k 31. 8.2016 

 
 

505/2006 Sb.  
VYHLÁŠKA 

ze dne 15. listopadu 2006,  
kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

o sociálních službách  
 
Změna: 166/2007 Sb.  
Změna: 340/2007 Sb. (část)  
Změna: 340/2007 Sb.  
Změna: 239/2009 Sb.  
Změna: 162/2010 Sb.  
Změna: 391/2011 Sb.  
Změna: 389/2013 Sb.  
  
 Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 
§ 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:  
 

ČÁST PRVNÍ  
ZPŮSOB HODNOCENÍ SCHOPNOSTI ZVLÁDAT 

ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBY  
§ 1  

 (1) Schopnost osoby zvládat základní životní po-
třeby se pro účely stanovení stupně závislosti hodnotí podle 
aktivit, které jsou pro jednotlivé základní životní potřeby 
vymezeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.  

 (2) Schopnost osoby zvládat základní životní po-
třeby pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí v při-
rozeném sociálním prostředí a s ohledem na věk fyzické 
osoby.  

 (3) Při hodnocení schopnosti osoby zvládat základ-
ní životní potřeby se hodnotí  

a) tělesné struktury a  

b) tělesné funkce duševní, mentální, smyslové, oběhové, 
dechové, hematologické, imunologické, endokrinologické, 
metabolické, zažívací, vylučovací, neuromuskuloskeletální, 
včetně hrubé a jemné motoriky, a funkce hlasu, řeči a kůže, 
a to ve vztahu k rozsahu a tíži poruchy funkčních schopnos-
tí. 
 (4) Za neschopnost zvládání základní životní potře-  
by se považuje stav, kdy porucha funkčních schopností do-
sahuje úrovně úplné poruchy nebo poruchy těžké, kdy i přes 
využívání zachovaných potenciálů a kompetencí fyzické 
osoby a využívání běžně dostupných pomůcek, prostředků, 
předmětů denní potřeby nebo vybavení domácnosti, veřej-
ných prostor nebo s využitím zdravotnického prostředku 
nelze zvládnout životní potřebu v přijatelném standardu.  

aspi://module='ASPI'&link='166/2007%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.%208.2016'
aspi://module='ASPI'&link='340/2007%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.%208.2016'
aspi://module='ASPI'&link='340/2007%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.%208.2016'
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je stav, kdy osoba je schopna  
1. vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, 
2. rozeznat rub a líc oblečení a správně je vrstvit,  
3. oblékat se a obouvat se,   
4. svlékat se a zouvat se,  
5.        manipulovat s oblečením v souvislosti s denním 

režimem 

f) ) Tělesná hygiena:  
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se pova-
žuje stav, kdy osoba je schopna 
1. použít hygienické zařízení,  
2. dodržovat tělesnou hygienu, mýt si a osušovat si jed-

notlivé části těla,  
3. provádět celkovou hygienu,  
4. česat se, provádět ústní hygienu, holit se.  

g) Výkon fyziologické potřeby:  
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se pova-
žuje stav, kdy osoba je schopna  
1. včas používat WC,  
2. zaujmout vhodnou polohu,  
3. vyprázdnit se,  
4. provést očistu, 
5. používat hygienické pomůcky.  

h) Péče o zdraví:  
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se pova-
žuje stav, kdy osoba je schopna 
1. dodržovat stanovený léčebný režim,  
2. provádět stanovenáé preventivní, léčebnáé a léčebně 

rehabilitační a ošetřovatelskáé postupy a  opatření  
a používat k tomu potřebné léky nebo pomůcky,  

3. rozpoznat zdravotní problém a v případě potřeby 
vyhledat nebo přivolat pomoc.  

 i) Osobní aktivity:  
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se pova-
žuje stav, kdy osoba je schopna  
1. navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami,  
2. plánovat a uspořádat osobní aktivity,  
3. styku se společenským prostředím, vstupovat do vzta-

hů s jinými osobami,  
4. stanovit si a dodržet denní program,  
5. vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako 

např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, 
vyřizovat své záležitosti.  

j) Péče o domácnost:  
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se pova-
žuje stav, kdy osoba je schopna  
1. nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domác-

nosti,  
2. manipulovat s předměty denní potřeby,  
3. obstarat si běžný nákup,  
4. ovládat běžné domácí spotřebiče,  
5. uvařit si jednoduché teplé jídlo a nápoj,  
6. vykonávat běžné domácí práce, nakládat s prádlem, 

mýt nádobí,  
7. obsluhovat topení  
8. udržovat pořádek.  

Příloha 2  
Obsah standardů kvality sociálních služeb  

 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 
------------------------------------------------------------------ 
Kritérium 
------------------------------------------------------------------ 
      a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno 
   poslání, cíle a zásady poskytované sociální 
   služby a okruh osob, kterým je určena, a to 

   v souladu se zákonem stanovenými základními 
   zásadami poskytování sociálních služeb, druhem 
   sociální služby a individuálně určenými potřebami 
   osob, kterým je sociální služba poskytována; podle  
   tohoto poslání, cílů a zásad poskytovatel postupuje; 
------------------------------------------------------------------ 
b) Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým 
   poskytuje sociální službu, mohly uplatňovat 
   vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální 
   situace; 
------------------------------------------------------------------ 
c) Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní 
   postupy zaručující řádný průběh poskytování 
   sociální služby a podle nich postupuje; 
------------------------------------------------------------------ 
d) Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla ne 
   pro ochranu osob před předsudky a negativním 
   hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku 
   poskytování sociální služby. 
------------------------------------------------------------------ 
2. Ochrana práv osob 
------------------------------------------------------------------ 
Kritérium 
------------------------------------------------------------------ 
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní 
   pravidla pro předcházení situacím, v nichž by 
   v souvislosti s poskytováním sociální služby 
   mohlo dojít k porušení základních lidských práv 
   a svobod osob, a pro postup, pokud k porušení 
   těchto práv osob dojde; podle těchto pravidel 
   poskytovatel postupuje; 
------------------------------------------------------------------ 
b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní  
   pravidla, ve kterých vymezuje situace, kdy by 
   mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob, 
   kterým poskytuje sociální službu, včetně pravidel 
   pro řešení těchto situací; podle těchto pravidel 
   poskytovatel postupuje; 
------------------------------------------------------------------ 
c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní 
   pravidla pro přijímání darů; podle těchto 
   pravidel poskytovatel postupuje. 
------------------------------------------------------------------ 
 3. Jednání se zájemcem o sociální službu 
------------------------------------------------------------------ 
Kritérium  
------------------------------------------------------------------ 
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní 
   pravidla, podle kterých informuje zájemce 
   o sociální službu srozumitelným způsobem 
   o možnostech a podmínkách poskytování sociální 
   služby; podle těchto pravidel poskytovatel 
   postupuje; 
------------------------------------------------------------------ 
b) Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální  
   službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, 
   které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem 
   bylo možné realizovat prostřednictvím sociální 
   služby; 
------------------------------------------------------------------ 
c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní  
   pravidla pro postup při odmítnutí zájemce 
   o sociální službu z důvodů stanovených zákonem; 
   podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. 
------------------------------------------------------------------ 
 4. Smlouva o poskytování sociální služby 
------------------------------------------------------------------ 
Kritérium 
------------------------------------------------------------------ 
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní  
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   pravidla pro podávání a vyřizování stížností 
   osob na kvalitu nebo způsob poskytování sociální 
   služby, a to ve formě srozumitelné osobám; 
   podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; 
------------------------------------------------------------------ 
b) Poskytovatel informuje osoby o možnosti podat   
   stížnost, jakou formou stížnost podat, na koho 
   je možno se obracet, kdo bude stížnost vyřizovat 
   a jakým způsobem a o možnosti zvolit si zástupce 
   pro podání a vyřizování stížnosti; s těmito 
   postupy jsou rovněž prokazatelně seznámeni 
   zaměstnanci poskytovatele; 
------------------------------------------------------------------ 
c) Poskytovatel stížnosti eviduje a vyřizuje je  
   písemně v přiměřené lhůtě; 
------------------------------------------------------------------ 
d) Poskytovatel informuje osoby o možnosti obrátit  
   se v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti 
   na nadřízený orgán poskytovatele nebo na instituci 
------------------------------------------------------------------ 
 
sledující dodržování lidských práv s podnětem 
   na prošetření postupu při vyřizování stížnosti. 
------------------------------------------------------------------ 
 8. Návaznost poskytované sociální služby na další  
dostupné zdroje 
------------------------------------------------------------------ 
Kritérium  
------------------------------------------------------------------ 
a) Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné 
   služby a vytváří příležitosti, aby osoba mohla 
   takové služby využívat; 
------------------------------------------------------------------ 
b) Poskytovatel zprostředkovává osobě služby 
   jiných fyzických a právnických osob podle 
   jejích individuálně určených potřeb; 
------------------------------------------------------------------ 
c) Poskytovatel podporuje osoby v kontaktech  
   a vztazích s přirozeným sociálním prostředím; 
   v případě konfliktu osoby v těchto vztazích  
   poskytovatel zachovává neutrální postoj 
------------------------------------------------------------------ 
 9. Personální a organizační zajištění sociální služby 
------------------------------------------------------------------ 
Kritérium  
------------------------------------------------------------------ 
a) Poskytovatel má písemně stanovenu strukturu  
   a počet pracovních míst, pracovní profily, 
   kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady 
   zaměstnanců uvedených v § 115 zákona o sociálních  
   službách; organizační struktura a počty 
   zaměstnanců jsou přiměřené druhu poskytované 
   sociální služby, její kapacitě a počtu a 
   potřebám osob, kterým je poskytována; 
------------------------------------------------------------------ 
b) Poskytovatel má písemně zpracovánu vnitřní 
   organizační strukturu, ve které jsou stanovena 
   oprávnění a povinnosti jednotlivých zaměstnanců; 
------------------------------------------------------------------ 
c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní  
   pravidla pro přijímání a zaškolování nových 
   zaměstnanců a fyzických osob, které nejsou 
   v pracovně právním vztahu s poskytovatelem;  
   podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; 
------------------------------------------------------------------ 
d) Poskytovatel, pro kterého vykonávají činnost 
   fyzické osoby, které nejsou s poskytovatelem 
   v pracovně právním vztahu, má písemně zpracována 
   vnitřní pravidla pro působení těchto osob 

   pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování 
   sociální služby s ohledem na druh poskytované 
   sociální služby a okruh osob, kterým je určena; 
   podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; 
------------------------------------------------------------------ 
b) Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování 
   sociální služby postupuje tak, aby osoba 
   rozuměla obsahu a účelu smlouvy; 
------------------------------------------------------------------ 
c) Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh 
   poskytování sociální služby s ohledem na osobní 
   cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání 
   osoby; 
------------------------------------------------------------------ 
 5. Individuální plánování průběhu sociální služby 
------------------------------------------------------------------ 
Kritérium 
------------------------------------------------------------------ 
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní  
   pravidla podle druhu a poslání sociální služby, 
    
kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování 
   procesu poskytování služby; podle těchto pravidel 
   poskytovatel postupuje; 
------------------------------------------------------------------ 
b) Poskytovatel plánuje společně s osobou průběh  
   poskytování sociální služby s ohledem na osobní 
   cíle a možnosti osoby; 
------------------------------------------------------------------ 
c) Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, 
   zda jsou naplňovány její osobní cíle; 
------------------------------------------------------------------ 
d) Poskytovatel má pro postup podle písmene b) a c) 
   pro každou osobu určeného zaměstnance; 
------------------------------------------------------------------ 
e) Poskytovatel vytváří a uplatňuje systém získávání 
   a předávání potřebných informací mezi zaměstnanci 
   o průběhu poskytování sociální služby jednotlivým 
   osobám. 
----------------------------------------------------------------- 
Plnění  kritérií uvedených  v písmenech   d) a  e) se  nehod-
notí u 
poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnan-
ce. 
------------------------------------------------------------------ 
 6. Dokumentace o poskytování sociální služby 
------------------------------------------------------------------ 
Kritérium  
------------------------------------------------------------------ 
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní 
   pravidla pro zpracování, vedení a evidenci 
   dokumentace o osobách, kterým je sociální služba 
   poskytována, včetně pravidel pro nahlížení 
   do dokumentace; podle těchto pravidel poskytovatel 
   postupuje; 
------------------------------------------------------------------ 
b) Poskytovatel vede anonymní evidenci jednotlivých 
   osob v případech, kdy to vyžaduje charakter 
   sociální služby nebo na žádost osoby; 
------------------------------------------------------------------ 
c) Poskytovatel má stanovenu dobu pro uchování 
   dokumentace o osobě po ukončení poskytování 
   sociální služby. 
------------------------------------------------------------------ 
 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální 
služby 
------------------------------------------------------------------ 
Kritérium  
------------------------------------------------------------------ 
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní   
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při poskytování sociální služby; podle těchto 
   pravidel poskytovatel postupuje. 
------------------------------------------------------------------ 
Plnění  kritérií uvedených  v písmenech  a) až  d) se  ne-
hodnotí u 
poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnan-
ce. 
 
10. Profesní rozvoj zaměstnanců 
------------------------------------------------------------------ 
Kritérium  
------------------------------------------------------------------ 
a) Poskytovatel má písemně zpracován postup  
   pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který 
   obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování 
   osobních profesních cílů a potřeby další 
   odborné kvalifikace; 
------------------------------------------------------------------ 
b) Poskytovatel má písemně zpracován program  
   dalšího vzdělávání zaměstnanců; 
   podle tohoto programu poskytovatel postupuje.    
------------------------------------------------------------------ 
c) Poskytovatel má písemně zpracován systém výměny 
   informací mezi zaměstnanci o poskytované 
   sociální službě; podle tohoto systému  
   poskytovatel postupuje 
------------------------------------------------------------------ 
d) Poskytovatel má písemně zpracován systém 
   finančního a morálního oceňování zaměstnanců; 
   podle tohoto systému poskytovatel postupuje    
------------------------------------------------------------------ 
e) Poskytovatel zajišťuje pro zaměstnance, 
   kteří vykonávají přímou práci s osobami,  
   kterým je poskytována sociální služba, podporu      
   nezávislého kvalifikovaného odborníka. 
------------------------------------------------------------------ 
Plnění  kritérií uvedených  v písmenech   c) a  d) se  nehod-
notí u 
poskytovatele,  který  je  fyzickou  osobou  a  nemá  za-
městnance; 
kritéria uvedená  v písmenech a)  a b) se  na tohoto posky-
tovatele 
vztahují přiměřeně. 
------------------------------------------------------------ 
11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální 
služby 
------------------------------------------------------------------ 
Kritérium  
------------------------------------------------------------------ 
Poskytovatel určuje místo a dobu poskytování  
sociální služby podle druhu sociální služby, okruhu 
osob, kterým je poskytována, a podle jejich potřeb. 
------------------------------------------------------------------ 
12. Informovanost o poskytované sociální službě 
------------------------------------------------------------------ 
Kritérium   
------------------------------------------------------------------ 
Poskytovatel má zpracován soubor informací  
o poskytované sociální službě, a to ve formě 
srozumitelné okruhu osob, kterým je služba určena. 
------------------------------------------------------------ 
13. Prostředí a podmínky 
------------------------------------------------------------------ 
Kritérium  
------------------------------------------------------------------ 
a) Poskytovatel zajišťuje materiální, technické 
   a hygienické podmínky přiměřené druhu poskytované 
   sociální služby a její kapacitě, okruhu osob 
   a individuálně určeným potřebám osob; 

b) Poskytovatel poskytuje pobytové nebo ambulantní  
   sociální služby v takovém prostředí, které je 
   důstojné a odpovídá okruhu osob a jejich 
   individuálně určeným potřebám. 
------------------------------------------------------------------ 
Plnění   kritéria  uvedeného   v   písmenu   b)  se   nehod-
notí  u 
poskytovatele,  který  neposkytuje   sociální  služby   
v  zařízení sociálních služeb. 
------------------------------------------------------------------ 
14. Nouzové a havarijní situace 
------------------------------------------------------------------ 
Kritérium  
------------------------------------------------------------------ 
a) Poskytovatel má písemně definovány nouzové  
   a havarijní situace, které mohou nastat 
   v souvislosti s poskytováním sociální služby, 
   a postup při jejich řešení; 
------------------------------------------------------------------ 
Příloha 3  
zrušena 

Příloha 4  
Obory vzdělání, při jejichž absolvování se nevyžaduje 
absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky  
v sociálních službách  

Vybraná ustanovení novel  

Čl. II vyhlášky č. 218/2016 Sb. neplatil 

________________ 
1) § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,  

ve znění zákona č. 382/2005 Sb.  

Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k prová-
dění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců  
o zaměstnání.  

2) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uzná-
vání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytová-
ním zdravotní péče a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povolá-
ních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.  

3) Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů 
vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Novela vyhlášky č. 505/2006 Sb., bude účinná od 1. 9. 
2016. Vyhláška je základním dokumentem k hodnocení 
schopnosti zvládat základní životní potřeby pro účely 
přiznání jednotlivých stupňů příspěvku na péči.   

V dokumentu jsou zeleně vyznačeny změny, které novela 
vyhlášky obsahuje proti původní verzi.   

Zdroj:http://nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1578
-informace-c-72-2016-novela-vyhlasky-c-5052006-sb-kterou-se
-provadi-nektera-ustanoveni-zakona-o-socialnich-
sluzbach.html 

aspi://module='ASPI'&link='218/2016%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.%208.2016'
aspi://module='ASPI'&link='435/2004%20Sb.%2523108'&ucin-k-dni='31.%208.2016'
aspi://module='ASPI'&link='382/2005%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.%208.2016'
aspi://module='ASPI'&link='524/2004%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.%208.2016'
aspi://module='ASPI'&link='96/2004%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.%208.2016'
aspi://module='ASPI'&link='125/2005%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.%208.2016'
aspi://module='ASPI'&link='689/2004%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.%208.2016'
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Péči o blízké je možné „vyměnit“ za práci,  
do nároku na důchod se započítá 
Praha 18. 7. 2016 
V posledních letech se rozrůstá generace lidí, kteří se dostá-
vají do takřka neřešitelné situace, neboť jim ještě 
„neskončila“ péče o nezaopatřené děti, a zároveň musí pečo-
vat o stárnoucí rodiče či příbuzné. Tzv. sendvičová generace, 
tedy populace ve věku mezi 45 – 65 lety věku, pak stojí před 
těžkou otázkou, jak s vlastní prací skloubit časově náročnou 
péči o své blízké. „Vyměnit“ zaměstnání za péči o jinou oso-
bu jde, aniž by lidé přišli o potřebné roky pro přiznání dů-
chodu. 

Na podobné životní situace myslí zákon o důchodovém po-
jištění a vymezuje tzv. náhradní doby pojištění. Tedy obdo-
bí, která se započítávají do doby pojištění potřebné pro při-
znání důchodu, přestože v nich lidé nepracují (nejsou výdě-
lečně činní) a neodvádí pojistné. A právě péče o osoby zá-
vislé je jednou z nich. Pokud se lidé rozhodnou opustit za-
městnání a dají přednost aktuálně potřebnému zaopatření 
např. rodičů, o roky potřebné pro přiznání důchodu nepři-
jdou. 

Za dobu péče se považuje péče o osobu s přiznaným stup-
něm závislosti II, III či IV, která je buď osobou blízkou  
z pohledu zákona o důchodovém pojištění, nebo osobou 
„neblízkou“, kdy pečující osoba prokáže, že s opečovávanou 
osobou žila ve společné domácnosti a pak příbuzenský vztah 
roli nehraje (toto platí od 1. 7. 2001, u starších případů péče 
lze hodnotit péči jen o rodinné příslušníky). 

Jak postupovat, aby bylo možné péči o osobu závislou 
započítat pro důchodové účely 
Pokud se lidé rozhodnou pečovat o osobu, jejíž zdravotní 
stav jí neumožňuje plně se postarat sama o sebe, měli by se 
obrátit na krajskou pobočku Úřadu práce s žádostí o poskyt-
nutí příspěvku na péči. Na základě této žádosti bude prove-
deno sociální šetření a následné posouzení zdravotního stavu 
osoby, o níž je pečováno, zda odpovídá stupni II–IV, příp. 
stupni I, pokud se jedná o dítě do 10 let věku. Tuto žádost je 
vhodné na krajskou pobočku Úřadu práce podat v počátku 
zahájené péče, protože zdravotní stav je posuzován a příspě-
vek přiznán nejdříve ode dne podání této žádosti. 

Pozor na lhůtu u OSSZ 
Po skončení péče o závislou osobu je nutné obrátit se 
nejpozději do dvou let od skončení péče na okresní (v Praze 
Pražskou, v Brně Městkou) správu sociálního zabezpečení 
(OSSZ). Ta o době a rozsahu péče vydá rozhodnutí, které je 
podkladem pro budoucí zhodnocení péče o závislou osobu 
jako doby důchodového pojištění. Toto rozhodnutí se vydává 
na základě podaného návrhu na zahájení řízení o vydání roz-
hodnutí o době a rozsahu péče. Ten lze podat nejdříve 
po skončení péče, nejpozději však do dvou let od skončení 
péče, nebo v době jejího trvání za situace, že pečující osoba 
v této době podává žádost o přiznání důchodu. V loňském 
roce OSSZ vydaly téměř 6 400 těchto rozhodnutí, což je cca 
o 1 000 rozhodnutí více oproti roku 2014. 

Doklady, které se předkládají 
K návrhu na zahájení řízení o vydání rozhodnutí o době  
a rozsahu péče žadatel předkládá zejména: 

 doklad prokazující totožnost žadatele, 

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

 potvrzení krajské pobočky Úřadu práce o vzniku 
stupně závislosti a dobu poskytování příspěvku 
při péči o závislou osobu, 

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

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

 úmrtní list, pokud došlo k úmrtí osoby, o kterou 
bylo pečováno. 

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

Kde poradí 
Lidé nacházející se v této životní situaci získají bližší infor-
mace a konzultaci jim ochotně poskytnou odborníci OSSZ, 
klientského centra při pražském ústředí nebo call centra 
pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860. 
Jestliže se jejich dotazy budou týkat žádosti o příspěvek na 
péči, pak jim v této záležitosti poradí konzultanti krajské 
pobočky Úřadu práce. 

Jak se doba péče započítává do důchodu 
Doba péče se pro účely důchodového pojištění hodnotí 
v plném rozsahu, tj. jako doba zaměstnání nebo doba sa-
mostatné výdělečné činnosti. Pro stanovení osobního vy-
měřovacího základu se hodnotí jako doba vyloučená. 
V případě, kdy se doba péče kryje se zaměstnáním nebo 
s výkonem samostatné výdělečné činnosti, pečující osobě 
se započítá výhodnější varianta (buď příjmy z výdělečné 
činnosti, nebo doba vyloučená). 

Pokud náhradní doba péče o oso-
bu závislou trvala aspoň 15 let 
(ustanovení § 19a zákona 
o důchodovém pojištění), pova-
žuje se pro stanovení osobního 
vyměřovacího základu pro výpo-
čet důchodu tato doba buď za 
dobu vyloučenou (a to  
i když se kryje s dobou pojištění, 
v níž měla osoba příjmy 

z výdělečné činnosti, event. náhrady zahrnované do vymě-
řovacího základu) nebo za dobu pojištění, v níž měla osoba 
příjmy v citovaném ustanovení uvedené. Pro účely osobní-
ho vyměřovacího základu se v tomto případě použije po-
stupu, který je pro pečující osobu výhodnější. Vyloučený-
mi dobami jsou také např. doba dočasné pracovní neschop-
nosti, doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu 3. 
stupně, prvních šest let doby studia po dosažení věku 18 let 
(získaná do 31. 12. 2009) nebo určitá doba evidence ucha-
zeče o zaměstnání na úřadu práce. I tyto doby jsou zpravi-
dla náhradními dobami pojištění. 

Doba péče považována za tzv. náhradní dobu pojištění: 
doba osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na 
pomoci druhé osoby v I. stupni závislosti (lehká závislost), 
doba osobní péče o osobu jakéhokoliv věku, která je závis-
lá na pomoci druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závis-
losti (středně těžká, těžká a úplná závislost). Započítává se 
doba péče o osoby blízké a od 1. 7. 2001 také o jiné než 
blízké osoby žijící ve společné domácnosti, před 1. 1. 2007 
byla důvodem pro hodnocení doby péče jako náhradní do-
by pojištění péče o dítě dlouhodobě těžce zdravotně posti-
žené vyžadující mimořádnou péči, osobu převážně nebo 
úplně bezmocnou, nebo částečně bezmocnou osobu starší 
80 let. Po tomto datu se stupně bezmocnosti v právní úpra-
vě transformovaly na I. stupeň závislosti  
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škole (zpravidla v červnu) náleží dítěti sirotčí důchod ještě 
za prázdninové měsíce (tj. červenec a srpen). Podmínkou je, 
že po celý kalendářní měsíc sirotek nevykonává výdělečnou 
činnost, ze které je odváděno pojistné na sociální zabezpe-
čení, popřípadě nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo 
podporu při rekvalifikaci, nestal-li se následně studentem 
vysoké školy. 

Sirotčí důchod mu náleží i v době prázdnin mezi jednotlivý-
mi ročníky studia na dané škole a i mezi jednotlivými studii, 
např. mezi středoškolským či vysokoškolským, bakalář-
ským a magisterským stupněm denního studia apod., pokud 
na sebe studium bezprostředně navazuje, a to aniž se sleduje 
rozsah výdělečné činnosti. Doba mezi jednotlivými studii na 
vysoké škole však nesmí přesáhnout tři kalendářní měsíce. 
Pokud sirotek dále studuje (nejdéle do 26. roku věku), musí 
ČSSZ předložit nové potvrzení o tomto studiu, aby jeho 
nárok na sirotčí důchod trval. 

Po ukončení vysokoškolského studia náleží dítěti sirotčí 
důchod ještě následující kalendářní měsíc po měsíci, ve 
kterém studium ukončil. Nesmí ale po celý tento kalendářní 
měsíc vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na 
pojištění či pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo podpo-
ru při rekvalifikaci. Pokud však dítě studium přeruší, přestá-
vá být nezaopatřeným dítětem již dnem přerušení studia. 

Každou změnu je třeba oznámit 
Ukončí-li nebo přeruší-li sirotek studium dříve, než bylo 
uvedeno v odevzdaném potvrzení o studiu, nebo pokud 
změní formu studia, je jeho zákonnou povinností tuto sku-
tečnost do 8 dnů písemně sdělit ČSSZ. V případě, že by tak 
neučinil a nadále neoprávněně pobíral sirotčí důchod, má 
podle zákona povinnost vrátit vyplacený důchod, který mu 
nenáležel. 

Platí rovněž, že pokud student zvolí distanční, večerní či 
kombinovanou formu vzdělávání, během něhož standardně 
pracuje (vykonává výdělečnou činnost v rozsahu zakládají-
cím účast na pojištění) nebo pobírá podporu v nezaměstna-
nosti nebo podporu při rekvalifikaci, sirotčí důchod mu ne-
náleží a ČSSZ ho odejme. Toto jsou rovněž skutečnosti, 
které je třeba ČSSZ sdělit. 

Vliv sňatku či mateřství na výplatu sirotčího důchodu 
studentovi 
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 plněny výše uvedené podmínky, nebrání výplatě 
sirotčího důchodu ani pobírání rodičovského příspěvku, 
stane-li se student-sirotek rodičem. 

Způsob výplaty sirotčího důchodu 
Je-li sirotek nezletilý, je sirotčí důchod vyplácen jeho zá-
konnému zástupci, což je zpravidla žijící rodič, případně 
opatrovníkovi nebo zvláštnímu příjemci. 
Pokud je sirotek zletilý, sirotčí důchod se vyplácí přímo 
jemu, a to buď na účet u peněžního ústavu, nebo v hotovosti 
prostřednictvím pošty. Důchod může být i po nabytí zleti-
losti vyplácen k rukám fyzické osoby (zpravidla rodiče), 
které byl vyplácen již před nabytím svéprávnosti dítěte, a to 
za předpokladu, že tato osoba, popř. zletilý sirotek, nepožá-
dá o změnu způsobu výplaty důchodu. 

Informace o podmínkách nároku na sirotčí důchod a odbor-
nou konzultaci v konkrétním případě podají pracovníci 
OSSZ, klientského centra při ústředí ČSSZ, případně call 
centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 
062 860. 
Zdroj: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-
zpravy/tiskove-zpravy-2016/2016-08-05 
 

(částečná bezmocnost), II. stupeň závislosti (převážná bez-
mocnost) nebo III stupeň závislosti (úplná bezmocnost). 
Kategorie dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyža-
dující mimořádnou péči se transformovala na III. stupeň 
závislosti. 
Zdroj: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-
zpravy/tiskove-zpravy-2016/2016-07-18-peci-o-blizke-je-mozne-
vymenit-za-praci-do-naroku-na-duchod-se-zapocita.htm 

 

Studentům náleží sirotčí důchod i během 
prázdninových brigád 
Praha 5. 8. 2016 
Studentům denní formy studia náleží výplata sirotčího dů-
chodu, i když během něj pracují či podnikají. Nárok na vý-
platu dávky mají studenti i v průběhu letních prázdnin, kdy 
většina z nich nastupuje na brigády. V případě jiných forem 
studia (dálkové, distanční apod.) sirotčí důchod náleží, jest-
liže sirotek vykonává výdělečnou činnost, ze které není od-
váděno pojistné na sociální zabezpečení (tj. nezakládá účast 
na pojištění), nebo i za situace, kdy je veden v evidenci úřa-
du práce jako uchazeč o zaměstnání bez nároku na podporu 
v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. 

Pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) jsou 
letní měsíce obdobím, v němž ověřuje, zda studium příjem-
ců sirotčích důchodů trvá, a je tak splněna jedna z podmínek 
nároku na něj. Z tohoto důvodu zasílá ČSSZ především 
absolventům během letních prázdnin rozhodnutí o odnětí 
jejich sirotčího důchodu. Pokud však student předloží aktu-
ální potvrzení školy o trvání, resp. pokračování svého stu-
dia, a prokáže tedy, že jsou splněny podmínky nároku na 
výplatu sirotčího důchodu, bude mu výplata dávky obnove-
na. ČSSZ důchod za „pozastavené“ období studentům do-
platí automaticky, není proto třeba o doplatek žádat ani po-
dávat proti rozhodnutí o odejmutí důchodu námitky. Ani 
když student-sirotek potvrzení o studiu dodá 
např. s několikaměsíční prodlevou, o důchod nepřijde. 

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 číslo jednací, pod 
nímž je sirotčí důchod evidován (nejčastěji rodné číslo pří-
jemce). 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). Doklad o studiu je nutné předložit kromě již zmí-
něné situace i v případě, že student své studium znovu zahá-
jil po jeho předchozím přerušení, a také vždy, když ho 
k tomu ČSSZ vyzve. 

Studenti jiných forem studia, kteří si tzv. přivydělávají, 
k potvrzení o studiu navíc přiloží prohlášení, že jejich výdě-
lečná činnost nezakládá účast na pojištění. Spolu 
s potvrzením o studiu předkládají tito studenti, kteří jsou 
současně vedeni v evidenci úřadu práce jako uchazeči o 
zaměstnání, potvrzení krajské pobočky Úřadu práce o tom, 
že nepobírají podporu v nezaměstnanosti či podporu při 
rekvalifikaci.  

Doba výplaty sirotčího důchodu po ukončení studia 
Pokud je sirotek po skončení povinné školní docház-
ky veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání 
a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu 
při rekvalifikaci, i nadále mu náleží sirotčí důchod, avšak 
nejdéle do 18. roku věku. V tomto případě je třeba ČSSZ 
předložit potvrzení příslušné krajské pobočky Úřadu práce. 
Toto platí i v situaci, kdy je středoškolské studium neúspěš-
ně či předčasně ukončeno. 
Po ukončení studia na střední či vyšší odborné škole 
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ROSKA-BRNO 

Když se mne dnes sestřička zeptala co bych chtěla mít v MS 
Centru  
Hned jsem věděla… No přece dobré a hodné sestřičky, léka-
ře, to máme naštěstí všechny. Za to jim Všem moc děkuji… 
Hodil by se i psycholog. Ale k věci: 

Polohovací křesílka 
Alespoň dvě masírovací křesla (klidně za poplatek) TV 
s DVD filmy s možností výběru samozřejmě se sluchátky, 
aby to nerušilo ostatní, kdo by se nechtěl dívat 
Hudba, poslechová četba (klidně pohádky) dle možností + 
sluchátka  

Větší prostory  
Vodu z vodovodu k dispozici 
Možnost zapůjčení chodítek a invalidních vozíků při zhorše-
ní zdravotního stavu… 
To vše by bylo dobré i v čekárně na zkrácení čekání, než se 
dostanu k lékaři na řadu (které by nemuselo být tak dlouhé)
Ergoterapie, taková malá herna i s ukázkou cviků na židlích 
Psycholog by mohl být automaticky ještě před neurolo-
gem… 

Kamarád, (který je na tom fyzicky mnohem hůř) mi vždy 
vypráví, jak se těší do MS centra na kapačky, jak se bude 
dívat na film. Vypráví s nadšením, je pozitivně naladěný  
a vše, co je pozitivní přece pomáhá… 

Už se vidím, jak příště (ale třeba žádné příště nebude ani 
potřeba), ale kdyby, vcházím k sestřičkám zase jednou na 
kapačky a nestačím se divit. Masážní křeslo je volné a hned 
si do něj usedám. Na stolečku voda ve džbánku a kelímkem, 
hned si nalévám. Sestřička přichází s kapačkou a ptá se film, 
hudba, mluvené slovo… Ptám se: mluvená pohádka by byla? 
Ano, samozřejmě…. Kapačka kape, křeslo masíruje, popíjím 
vodu, ve sluchátkách poslouchám, pohádku bratří Grimmů… 

Přichází sestřička a říká dokapáno. Uteklo to velmi rychle  
a ještě jsem si odpočinula, zrelaxovala a odcházím namasíro-
vaná a spokojená. 

Je to sen… ale mám úsměv na rtu. Už jen když to píši. Jistě 
by se to líbilo všem, tedy pacientům určitě.  

Anežka H.       

Víkendový maraton  Překonej sám sebe na Bosonožském 
sudovalu 

   Na pozvání našeho kamaráda a pořadatele Miloše Dočeka-
la jsme se domluvili, že se v rámci Víkendového maratonu 
projektu Překonej  sám sebe sejdeme na 24. ročníku Boso-
nožského sudovalu. 

A tak jsme v sobotu 6. srpna 2016 zažili výbornou atmosféru 
v lesním areálu u myslivecké chaty v Bosonohách při soutěži 
ve válení pivního sudu do kopce na čas. 
Akci zahájil Vladimír Koudelka – velký organizátor kultur-
ních i sportovních akcí, paní místostarostka Bosonoh  Danie-
la Kalná, pořadatel  Miloš Dočekal, za nás řekla pár slov 
Vlasta Blatná. Přivítali vzácné hosty – olympioniky minulé – 
Věru Růžičkovou a další i zástupce nejmladší generace – 
atletku  Michaelu Hrubou, letošní juniorskou mistryni světa  
ve skoku vysokém, která nás bude reprezentovat i  na  letoš-
ních OH v Riu.  A právě tyto dvě se s námi i společně vyfo-
tografovaly. 

My jsme si vzali  altán a naše propagační materiály, velký 
zájem byl  i o magnetky a placky. Celý den se u nás ve stán-
ku zastavovali lidé, opravdu se  ještě o RS  moc neví. I proto 
jsou takové akce potřebné. 

Před 15 hod. se postaraly o vzruch  svým  příjezdem  motor-
ky. Obdiv sklízela stará  Jawa, ale děti měly největší zájem  

o tu se sajdkárou. Před tím si většina dětí  nechala na obli-
čej namalovat oblíbené obrázky. A tak se fotilo a fotilo. 
Radovan Holub pak informoval přítomné o projektu Překo-
nej sám sebe i o blížícím se kongresu v MU Brno-
Bohunice 17.9.2016,  který bude věnován léčbě  nemoci 
RS. 

  A pak začala vlastní soutěž. Soutěžili jednotlivci  - muži, 
ženy, muži Old boys i oblíbené  pivní štafety, kde na řádné 
vypití tupláku piva dohlížel hlavní rozhodčí Krtek –  Miro-
slav Kratochvíl – mistr světa v kolové. 

Jednotlivci to opravdu berou soutěžně a časy kolem 15 – 
20 vteřin jsou obdivuhodné.  A štafeta časoměřičů bez bot 
v čele s místostarostkou Danielou Kalnou – jsme  přece  
v Bosonohách, nás opravdu pobavila. Milým překvapením 
byla i olympijská štafeta. Byla by škoda nevyužít přítom-
nosti  5 úspěšných účastníků OH. 

My jsme se nakonec  do soutěže  ve štafetě  taky přidali, 
jen nás na trati bylo 10 místo 4. Přece jen ten kopec byl 
dost příkrý a sud těžký, tak nám těch 5m každému stačilo.  
Ale nešlo o vítězství. 

   A do doprovodné soutěže v  rudliádě  jsme se také  přida-
li. Nejprve dámská část dvojice veze na kolečku svého 
partnera, asi ve třetině trati  se vymění a on vytlačí partner-
ku až k cíli.  Tam se zapojila i Hanka s Holubem-juniorem 
a Vlasta s vnuky Lukáškem  a pak i s  Tomáškem. Těch 15 
kg partnera stačí  a  Vlasta si do koleček sedla až v cíli. 

Silák Franta předvedl své silácké kousky ohýbání železa. 
Při lehu na hřebících, když do kovadliny, kterou měl na 
hrudi, bouchali kladivy  a pak si na desku stoupli  
3 v průměru 100 kg muži, tak to už jsme jen zatajovali 
dech a úpěli bolestí. 

Po celý den byl výborný program – k tanci i poslechu hrál 
HELÁN BAND Jiřího Helána, večer začal koncert skupiny 
Bohouš Josef a Burma J, Freddie Bresky-Freddie Mercury 
REVIVAL.  Večerní program pokračoval, ale to už jsme se 
někteří rozloučili.  Po celý den bavil hosty  populární mo-
derátor Luděk SAVANA Urbánek. A nezapomenutelně 
celou akci komentoval Miloš Dočekal a hlavní organizátor 

pan Koudelka. Počasí bylo skvělé, pobavili jsme se a příští 

rok určitě přijedeme zase. 

Vlasta Blatná 
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Jitka pomáhala jako rozhodčí. Doprovod Jožka fotil a fotil. 
Po nástupu jsme vyslechli dojímavou hymnu parkinsoniků, 
při níž jsme se všichni drželi za ruce, promluvili k nám VIP 
hosté (senátor Zdeněk Škromach, náměstek hejtmana Stani-
slav Juránek a další), Škrkalovic vnuci zahráli na housle  
a pak už jsme se vrhli do sportování. Na programu byly tyto 
disciplíny: boccia , šipky, hod na koš, kop na branku, střelba 
hokejkou na branku, foukačka,  curling a stolní tenis turna-
jovou formou. Dle svých možností jsme se snažili zúčastni 
všech disciplín kromě stolního tenisu, kde se hrálo společně 
s parkinsoniky a závodilo 5 roskařů.   Jen z časových důvo-
dů jsme si místo bowlingu vyzkoušeli kuželky.  A jak jsme 
dopadli? Rozdali  jsme si  celkem 27 medailí v 9 disciplí-
nách.   Někdo šel  na bednu  2x, na někoho se  tentokrát 
nedostalo. Ale nebylo nutné zvítězit, ale zúčastnit se.   
A také zjistit, co si mohou natrénovat  do jubilejní  
10. parkinsoniády.  

 Kamila  poděkovala Honzovi a Helence Škrkalovým za 
pozvání a vyjádřila naději, že příští rok budou roskaři po-
zváni opět a zúčastní se ještě ve větším počtu.  I  Unie začí-
ná uvažovat o své sportovní akci.  A  tak se děkovalo orga-
nizátorům, hostům rozhodčím, sponzorům i účastníkům. 

Po skončení oficiální části jsme povečeřeli a přesunuli se 
opět do haly, kde nás čekal kulturní program. Ženský 
„Sboreček“ z Dubňan složený z mladých šikovných 
„děvčic“ zapěl  písně z místního regionu  a pak nastoupil 
soubor s ukázkami  společenských  tanců. Potom už jsme se 
bavili mezi sebou, tančili a navazovali přátelství. Po 22 hod.  
jsme odjížděli autobusem zpět do hotelu. Dopoledne jsme 
se rozloučili a rozjeli se k domovům. Děkujeme spolku 
Parkinson Slovácko za pozvání, roskařům za účast a příští 
rok zase nashledanou! 

Vlasta Blatná 

Koncert v Hodoníně 

Vlasta Blatná 

9. Parkinsoniáda 2016 
Utekl další rok a my jsme byli opět pozváni na Parkinsoniá-
du do Dubňan u Hodonína. Tentokrát se domluvilo více 
Rosek (Brno, Kyjov, Jihlava, Ostrava a po 1 účastnici 
z Prahy a Liberce) a vystupovali jsme pod společnou hlavič-
kou Unie Roska. Letos oproti loňsku byla změna v tom, že 
jsme soutěžili samostatně  a to společně roskaři – muži  
i ženy. 

 Během dne společně s motorkáři jela Kamila s Anežkou  
a navštívili Kyjov,  sklárny a lázně Hodonín v rámci akce  
víkendový maraton  Překonej sám sebe. 

Přijeli jsme do Hodonína už v pátek 29. 7. 2016 odpoledne  
a ubytovali jsme se  v hotelu  KUBRA. Opět nás čekalo 
milé překvapení v podobě večeře v blízkém hotelu Panon.  
Navečer jsme se přesunuli do Domu kultury, kde čekali opět 
motorkáři a hlavně Karel Hegner a MELODY GENTLE-
MEN, kteří  pro účastníky Parkinsoniády uvedli koncert 
„Šlágry z časů našich babiček“ a také ukázky prvorepubli- 
kové módy.  

I někteří účastníci se stylově oblékli. Byl to nádherný záži-
tek pro všechny zúčastněné a krásně nás energeticky nabu-
dil na zítřejší soutěžen 

Ráno po probuzení jsme nasedli do přistavených autobusů, 
které nás odvezly do sportovní haly Želva v Dubňanech. 
Zaregistrovali jsme se a už jsme se řadili k nástupu. Naše 
družstvo čítalo celkem 26 lidí. 
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Letní pobyt pro děti a mládež s těžkým  
tělesným postižením Březejc 

10. 7. – 19. 7. 2016 
Ubytování bylo zajištěno v Dětském středisku Březejc, od-
loučeném pracovišti Centra Kociánka Brno. Nachází se 
v kraji Vysočina uprostřed lesů a rybníků, cca. 10 km od 
Velkého Meziříčí, mezi obcemi Březejc a Ronov. Celý areál 
je bezbariérový. 

 

První den proběhlo ubytování a seznámení s programem, 
orientací v budovách, okolím ubytování a vzájemné předsta-
vení. 

Druhý den jsme se hned po snídani vypravili do lesa. Odmě-
nou nám byla svačinka v podobě lesního ovoce – maliny, 
borůvky, jahody - vlastnoručně nasbíraného. Odpoledne byla 
příprava na večerní program – leptání na sklo – výroba ša-
blon ze samolepící tapety, a po večeři pomocí šablon ozdoba 
dovezených skleniček. 

Druhý den jsme se hned po snídani vypravili do lesa. Odmě-
nou nám byla svačinka v podobě lesního ovoce – maliny, 
borůvky, jahody - vlastnoručně nasbíraného. Odpoledne byla 
příprava na večerní program – leptání na sklo – výroba ša-
blon ze samolepící tapety, a po večeři pomocí šablon ozdoba 
dovezených skleniček. 

Třetí den byl pojat relaxačně - dopoledne relaxační a prota-
hovací cvičení, po obědě hraní karetních her Uno, Černý 
Petr, Pexeso. Nejvíce se líbila hra Uno, hodně podobná ka-
retní hře Prší, ale symboly na kartách byly jednodušeji roze-
znatelné, popsané tak, že každý věděl, co má v danou chvíli 
hrát. Večerní pro-
cházka do lesa nepři-
nesla úspěšný nález 
hub, ale náladu nám 
zlepšily maliny, bo-
růvky a jahody. 

Čtvrtý den jsme se šli 
podívat do vesnice 
Březejc a koupit si 
tam nějaké dobroty. Vycházka nám přišla vhod, někteří si 
koupili u místního včelaře i zásoby medu. Odpolední soutěž 
v Ruských kuželkách vystřídalo po večeři stříhání triček na 
program následujícího dne. 
Nastříhaná trička byla využita pátý den na tkaní podsedáků. 
Práce byla rozložena do celého dne a na výsledek se můžete 
podívat. Bude se nám pěkně sedět.  

Šestý den patřil pobytu venku - procházce k rybníku nakr-
mit kačeny, odpoledne aktivity ve venkovních prostorách 
dětského střediska - ping-pong, kuželky a míčové hry. 

Sedmý den byl čas na další doplnění pa-
mlsků v obchodě v Březejci Odpoledne se 
pokazilo počasí, proto jsme vyráběli obráz-
ky z dřevěných lékařských špachtlí, techni-
kou krakelování a ubrouskovou technikou. 

Osmý den se počasí neumoudřilo. Proto přišlo na řadu 
malování na tašky textilními barvami. Výběr šablon, ba-
rev, samotné barvení různými technikami – štětcem, tupo-
váním, postřikem – nám zabralo celý den. Odměnou nám 
ale byly vlastnoručně vyrobené originální tašky, se který-
mi budeme chodit na vycházky a do obchodu. 

Na konec dne – navzdory počasí - 
zahořel i táborák, z vlastnoručně 

nasbíraného dřeva v lese. Na řadu přišly i špekáčky  

a zpěv táborových písní.  
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Spolková činnost 

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

Léto v plném proudu    
Je horký letní den (sobota 
23.7.2016), je to také doba slad-
kých  a zdravých plodů – meru-
něk, které měly hrát hlavní roli na 
naší cestě do Valtic. Z místní or-
ganizace svazu tělesně postiže-
ných v České republice z. s. míst-
ní organizace Starý Lískovec se 

jede na „Meruňkové slavnosti“. Zájezd byl plánován brzy 
z jara a to jsme asi stejně jako organizátoři slavností, ne-
mohli tušit jak špatná bude letošní úroda meruněk. Dubnové 
mrazy i bouřky provázené kroupami způsobily, že sadaři na 
jižní Moravě neměli téměř co sklízet. Jak meruňkové kned-
líky, tak čerstvé meruňky na slavnostech chyběly, ale ná-
vštěvníci mohli ochutnat a zakoupit meruňkové marmelády 
s různými příchutěmi (např. s chilli), osvěžit se meruňkovou 
zmrzlinou nebo si dát meruňkové koláčky, po kterých se 
okamžitě zaprášilo.  

Kulturní program, který se 
nesl ve folklorním pojetí si 
návštěvníci užívali ve stínu 
stromů, kde polehávali  na 
travnatých plochách, posedá-
vali na lavičkách za vydatné 
degustace zdejšího vína i me-
runěk v tekutém stavu, ale  
i jiných nápojů. 

Nelze jet  do Valtic a nestavit se na zámku, který je hned po 
vínu  hlavním turistickým lákadlem. Zámek je součástí Led-
nicko-valtického areálu zapsaném na seznamu památek 
UNESCO od roku 1996.  

I když je zámek samý schod, našel 
vstřícný pan kastelán na zámku 
místa, která nám vozíčkářům, mohl 
ukázat. Úžasný obdiv sklidila nově 
zrekonstruovaná zámecká jízdárna 
impozantních rozměrů, která se 
stala důstojným prostorem pro kon-
certy. Už zde zpívala i Magdalena 
Kožená. Rozsáhlou rekonstrukcí 
prošla konírnu, kterou hojně využí-
vají svatebčané a zásluhou dotací  
z EU doslova povstalo z trosek 
pozdně barokní divadlo, které slou-

ží ke kulturním a společenským účelům.  

Ti účastníci zájezdu, kteří byli schopni zdolat 70 schodů, 
viděli výstavu „Zlato císařů a králů“ tj. výstavu světové 
sbírky korunovačních klenotů z Evropy, Asie a Afriky. 

V Muzeu vinařství, zahradnic-
tví a životního prostředí nás 
kromě výstavy „voda jako koléb-
ka života“ zaujal pocitový chod-
ník pro bosé nohy návštěvníků 
vytvořený z písku, kůry, oblázků, 
kamínků, šišek nebo zeminy. Při 
procházce  po tomto chodníku 

lidé vnímají, jak přírodní materiály působí na chodila. 
Chodník je na nádvoří muzea, kde byla  umístěna i výstava 
balkónových květin, která celé venkovní expozici propůjčila 
kouzelný barevný tón.  

bMal 
 

Devátý den byl naplněn aktivita-
mi ve venkovních prostorách 
dětského střediska a poslední 
procházkou v místním lese. 
V prostorách střediska byl ustáje-
ný kůň, tak od nás dostal čer-
stvou trávu a suchý chleba jako 
zákusek. Odvážnější z nás si ho i 
pohladili. Odpoledne jsme se 
vypravili do Ronova do pohos-
tinství na rozlučkové posezení. Většina z nás si pochutnala 

na vídeňské kávě, coca-cole, tyčin-
kách nebo brambůrkách.  

Po cestě nás pozo-
rovali čápi ze svého 
hnízda, umístěné 
vysoko na stožáru.  
Pobyt na Březejci se 
nám velmi líbil  
a budeme se těšit, 

že se snad příští rok bude opakovat. 
Bc. Miroslava Najmonová 

 
 

Dětské středisko Březejc 

Původní ozdravovna byla vybudována v roce 1952 
z finanční sbírky, kterou uspořádal Adolf Kačer mezi kraja-
ny v Americe. Původně sloužila dětem, které byly zmrzače-
ny během 2. světové války a dětem postiženým obrnou. 

Od roku 1952 do roku 1954 se zde konaly pouze letní 
ozdravné pobyty pro děti z Ústavu sociální péče pro tělesně 
postiženou mládež Brno – Kociánka. Teprve od května roku 
1954 zde začal celoroční provoz.  

Kdo byl Adolf Kačer 
Bydliště  
Borová u Náchoda, 
Praha-Žižkov, 
od roku 1910 žil v USA 
zaměstnání 
Zaměstnání obchodní příručí, 
v roce 1910 odchod do Ameriky, zde nejdříve příležitostná 
zaměstnání (pekař, stavební dělník, dělník v továrně atp.), 

později vlastnil sklad mléka a mléčných výrobků, posléze se 
stal ředitelem mlékárenského koncernu. 

Po získání amerického občanství se přihlásil do americké 

armády, za účast v bojích první světové války byl 
i vyznamenán. Za jeho předsednictví se v době druhé světo-

vé války ČNS zapojilo do podpory čs. zahraničního odboje, 
pomoc zajišťovalo i po osvobození Československa 

(potraviny, ošacení, obuv, léky atd.).  

Zdroj: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?
acc=profil_osobnosti&load=2851 

Dokončení ze str. 1 

Kdy je stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění  
v souvislosti s porodem a péčí o dítě? Jaké podmínky  
je třeba splňovat?  

Nezapomeňte ale, že nárok na platbu pojistného státem mu-
síte své zdravotní pojišťovně oznámit a doložit, stejně jako 
skutečnosti, na základě kterých už na platbu státem nárok 
nemáte. 

Mgr. Oldřich Tichý  
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí 

https://www.vzp.cz/platci/informace/povinnosti-platcu-metodika/stat/oznamovaci-povinnost
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Foto:  I.Pánková, 

B.Šikralová, bMal 

Žádná setkání v našem životě nejsou náhodná…                                                                                                                                                                       
pokud se s někým setkat nemáte, tak se prostě nesetkáte. 

 Ve dnech 29. až  31.7.2016 se v rekreačním středisku na 
Hálově mlýně konalo setkání kamarádů a přátel Polio Melo-
dy Bandu. V pátek  před polednem přijel na ul. Kosmonautů 
minibus z Autodopravy Pokorný. Členové STP v Č R z. s. 
místní organizace Starý Lískovec vyjeli  na setkání s těmi, 
kteří na Bílý potok  přijížděli z různých koutů naší vlasti.  

Po  příjezdu na Hálův mlýn  
jsme začali  ihned  prozkou-
mávat celý areál , který pro-
šel velkými stavebními úpra-
vami. Nakoukli jsme i do 
pokojů ve mlýně , o bezbarié-
rovosti sociálního zařízení  
by  se dalo hodně diskutovat.   

Po obědě se přihnala krátká  
bouřka, která přinesla malé 

zchlazení v dusném horkém letním dni.  Krytá letní terasa 
nás chránila před  kapkami deště a  při  „kávičce“  se začalo  
vzpomínat   na roky  prožité  
ve škole,  na pracovišti, 
v lázních , vyprávělo se o kla-
dech i záporech života. Konsta-
tovali jsme, že se sice léta na 
nás projevují, ale stále máme 
rádi život, své blízké a kamará-
dy. Trampské písně hráli   
a zpívali kluci  i holky  z kape-

ly Polio Melody Band. Po set-
mění  jsme se rozloučili s těmi, 
kteří byli na mlě ubytovýni, 
nasedli do plně obsazeného 
minibusu a zamířili  zpět do 
Brna,  do svých domovů.  

bMal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto: B. Šikralová, F. Fux, Hombré, bMal 

Když se poví Velké Losiny, někdo si představí  lázně, 
jiný  papírnu, ve které se dodnes vyrábí ruční papír 
(bariérová), další renesanční zámek (bariérový) nebo 
nový termální park.  A právě  Velké Losiny  a město 
Šumperk byly  ve čtvrtek  4.8.2016 naším  cílem.        

Místní   organizace STP Starý Lískovec v ten den pořá-
dala zájezd a první zastávkou byl Šumperk. Město bylo 
založené ve 2. polovině 13. století,  během své dlouhé  
a bohaté historie zažilo období rozkvětu a blahobytu, 
stejně tak se  několikrát ponořilo do temných a nechvalně 
proslulých období, jako byly čarodějnické procesy.  Ještě 
před příjezdem jsme  zajistili průvodce , který nás prove-
dl ucelenou  prohlídkovou trasou  „Po stopách Malé Víd-
ně“. Textilní průmysl totiž přinesl městu v 19. stol. neo-
byčejný rozkvět. Bohatí šumperští podnikatelé si zvali na  
stavbu svých vil a paláců vídeňské architekty, jejichž díla 
se nacházejí  v různých  částech města. Pro svou výstav-
nost  bylo  město nazýváno "Malou Vídní". Po současné  

obnově památek, obytných domů  
a ulic se Šumperk opět probudil do 
své krásy.  Kromě reprezentativní 
budovy radnice jsme obdivovali em-
pírové domy, renesanční vily 
s bohatou štukovou výzdobou z 18.  
a 19. století.  Navštívili jsme také  
bývalý klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie, který  se po rekon-
strukci stal pýchou města. Kostel je 
odsvěcen a slouží k pořádání  kultur-

ních akcí, koncertů, předávají se zde maturitní vysvědče-
ní, probíhají imatrikulace a promoce vysokých škol.                                                                          
Potvrzujeme, že Šumperk je 
krásné město, nechybí v něm 
bezbariérové restaurace a po 
občerstvení v příjemné zahrád-
ce kavárny  D123 jsme pokračo-
vali v cestě do Velkých Losin.   

Velké Losiny patř í  k nejstar -
ším moravským lázním, první lázeňská budova  zde 
vznikla už v roce 1592. O blahodárných účincích termál-
ní sirné vody se osobně přesvědčilo několik našich účast-
níkům zájezdu, kteří se zde v dětství léčili po infekční 
dětské obrně (polio) a mnozí  sem za lázeňskou léčbou 
jezdí dodnes.  

Mezi oblíbené výletní cíle  patří 
renesanční zámek, který  nebla-
ze proslul krvavými procesy  
s čarodějnicemi v 17. století. 
V prostorách zámku se  natáčel  
známý film  o inkvizičních pro-
cesech  Kladivo na čarodějnice.  

Nově vybudovaný  termální park 
zlákal v horkém letním dni do ba-
zénů až příliš velký počet návštěv-
níků. 

Na malé občerstvení  jsme zašli na „MiniGolf „ kde jsme 
se ukryli   před prudkým sluncem a chladili  se mražený-
mi výrobky a ledovými nápoji až do odjezdu, který zajis-
til minibus pana Pokorného. Díky! bMal 
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Svaz tělesně postižených v České republice  
z. s. místní  organizace KOMÍN 

Léto na  Moravci 

Areál školicího-rekreačního 
zařízení poblíž obce Moravec 
v krásném prostředí Česko-
moravské vrchoviny.   

Ida Bartošková 
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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 20/15/08/2016, 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 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 organi-
zace poskytuje své registrované služby pondělí, středa, čtvr tek, 
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. 

Prodej Euroklíčů. 
V kanceláři organizace denně 7:00-15:00 hodin. 

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 orga-
nizací, která sama o sobě a dále prostřednictvím svých 
organizačních jednotek jako samostatných právnic-
kých osob pomáhá zajišťovat potřeby zájmy členů  
a zdravotně znevýhodněných osob. Je občanským 
sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb.,  
o sdružování občanů.  

Poskytuje odborné sociální poradenství a sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením.  

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

Místní organizace sdružují své členy, s  nimiž realizují 
činnosti v oblasti ozdravné, kulturně-společenské, 
vzdělávací, poznávací i informační, vedoucí k aktivní-
mu společenskému životu.  

Pravidelná setkávání členů jednotlivých místních  
organizací jsou orientována na společné sdílení infor-
mací, 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 

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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