
  

 

 

PAPRSEK 
Otázka týdne 
V Rakousku jsem spadl z kola a utrpěl úraz. S průkazem 
pojištěnce VZP jsem vyhledal ošetření na klinice 
v nejbližším městě, kde jsem ale musel zaplatit 
v hotovosti, protože prý šlo o soukromé zařízení. Mohu 
požadovat refundaci těchto peněz od VZP? 

Odpověď 
Podmínky refundace závisí zejména na místě poskytnutí 
zdravotních služeb (v zemi EU, či mimo EU), na jejich 
povaze (zda šlo o péči nezbytnou, nebo plánovanou) a na 
právních předpisech, podle nichž je poskytována. V rám-
ci EU pak je podstatné také to, zda pojištěnec vyhledá 
zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení napojeném na 
veřejný systém, kde jsou náklady na zdravotní péči hra-
zené ze zdravotního pojištění, nebo v zařízení čistě sou-
kromém. U vás šlo o nezbytnou péči poskytnutou v zemi 
EU, ale v zař ízení bez návaznosti na veřejný systém. 
V takovém případě máte nárok na refundaci jen do výše 
českých cen. 

Kdyby šlo o zařízení napojené na veřejný systém, tak 
by vás po předložení průkazu pojištěnce (EHIC) měli 
ošetřit za stejných podmínek jako tamní pojištěnce, což 
znamená, že byste platil jen spoluúčast. Poskytnutou péči 
by uhradila tamní zdravotní pojišťovna a přeúčtovala by 
ji české pojišťovně. Kdybyste průkaz neměl, musel byste 
si tam sice uhradit poskytnutou péči v hotovosti, ale 
mohl byste po návratu svoji pojišťovnu požádat na zákla-
dě evropských nařízení o refundaci podle tamních 
tarifů (pokud byste se nerozhodl místo toho pro re-
fundaci podle českých cen, kterou dostanete rychleji). 

Jiná situace nastává, když se – jako v tomto případě – 
necháte ošetřit v "nesmluvním" zdravotnickém zaříze-
ní, kde si i tamní pacienti hradí péči sami, bez účasti 
veřejného systému. Pak samozřejmě tamní pojišťovna 
ani za vás nic nehradí, nic se mezi státy nepřeúčtovává, 
a vy máte možnost v Česku požádat jen o refundaci  
v českých cenách podle zákona o veřejném zdravot-
ním pojištění. Podle něj má pojištěnec nárok na ná-
hradu nákladů, které vynaložil na zdravotní služby čerpa-
né v jiném členském státě Evropské unie, pokud jde 
o zdravotní služby, které by byly při poskytnutí na území 
ČR hrazeny ze zdravotního pojištění, a to do výše stano-
vené pro úhradu takových služeb, pokud by byly poskyt-
nuty na území ČR. 

Musíte si podat žádost o náhradu nákladů vynaložených 
na zdravotní služby poskytnuté v zahraničí; její formulář 
spolu s poučením je k dispozici na klientských pracoviš-
tích nebo na webových stránkách VZP. Doložit je třeba 
nejen originál potvrzení o úhradě (pouhá faktura ne-
stačí), ale také zahraniční lékařskou zprávu (i jen v kopii) 
včetně českého překladu. 

O refundaci je pak rozhodováno ve správním řízení ve-
deném podle správního řádu. VZP po shromáždění všech 
potřebných podkladů vydá rozhodnutí, v němž bude uve-
dena částka, jež má být nahrazena.  
Dokončení na str. 3 
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Parkování na místech pro invalidy nemusí být 
vždy přestupek 

Všichni řidiči už to někdy zažili. Člověk se snaží najít 
u přeplněného obchodního centra místo k zaparkování 
a kolem projede luxusní vůz, který zastaví na volném místě 
pro invalidy. Majitel ani doprovod nevypadají, že by byli 
tělesně postižení, a za sklem nemají ani parkovací průkaz 
pro osobu zdravotně tělesně postiženou. Většinou tito lidé 
vyváznou bez trestu. 

A to i přes to, že je parkování na místě pro invalidy podle 
silničního zákona přestupkem, za který hrozí ve správním 
řízení pokuta pět až deset tisíc korun a odtah vozu. Záleží 
totiž nejen na ostražitosti hlídačů, kteří mohou upozornit 
policii, ale i na tom, zda jde o veřejné, nebo soukromé par-
koviště. 

Obě tato parkoviště přitom mohou vypadat úplně stejně 
a obě slouží veřejnosti. Na těch soukromých se podobní 
neomalenci stáním na místě pro invalidy žádného přestup-
ku nedopouštějí. 

Namalovaný znak vozíčkáře na podlaze garáže je navíc bez 
svislé značky pouze informativní a policisté sem pak vyjíž-
dějí zbytečně. 

Kde vyhláška platí a kde ne? Řidič to nepozná 
„Na soukromém pozemku pravidla silničního provozu ne-
platí. Místo pro invalidy je sice vyhrazeno, ale je to na vůli 
provozovatele toho místa,“ sdělil Právu právník a dopravní 
expert Karel Friml. „Provozovatelé by si to měli svými 
prostředky ohlídat, protože jinak to místo pozbývá smysl,“ 
dodal. 

Ministerstvo dopravy však před časem vydalo sjednocující 
stanovisko, podle kterého obecně platí, že parkoviště je 
považované za veřejnou účelovou pozemní komunikaci, 
protože na něj může vjet každý. S tím souhlasí i šéf do-
pravní policie Tomáš Lerch. 

„Pokud se bavíme o veřejně přístupných komunikacích, 
což znamená běžné parkovací plochy v blízkosti hypermar-
ketů a supermarketů, tak tam samozřejmě pravidla silniční-
ho provozu platí,“ sdělil. 

Na takových místech policisté řeší dopravní nehody 
a dohlíží tam i na správné parkování řidičů. Sporná jsou 
však ta parkoviště, která jsou uzavřená a platí se na nich, 
tedy třeba i ta, do kterých mohou řidiči vjet pouze 
s kartičkou a přes závory. 

Jenže řidiči na první pohled nemají šanci poznat, jestli se 
právě nacházejí na veřejném, nebo soukromém parkovišti. 
To, že je parkoviště soukromé, najdou třeba až 
v provozním řádu, který ale málokterý návštěvník předem 
studuje. Sporné případy, kdy se řidičům nechce platit poku-
ta, pak mohou skončit až u soudu, který musí zvážit všech-
ny okolnosti. A ty se mohou lišit případ od případu. 

Parkoviště, kde předpisy neplatí 
Mluvčí Městské policie Praha Jan Čihák Právu také potvr-
dil, že problematická jsou především soukromá uzavřená 
parkoviště. Strážníci v Praze se v takových sporných přípa-
dech orientují podle toho, zda parkoviště má platné doprav-
ně inženýrské rozhodnutí, tedy úřadem nebo magistrátem 
a policií schválené značky, které určují dopravní režim. 

„Vám jako návštěvníkovi toho centra se může zdát, že jsou 
tam vyhrazená parkoviště pro invalidy, ale z hlediska měst-
ské policie to parkoviště nemusí mít platná dopravně inže-
nýrská rozhodnutí,“ vysvětlil Čihák. 

„Vidíte tam stát auto, které tu kartu nemá, ale pro nás 
z právního hlediska to není parkoviště v tom pravém slova  

smyslu a nemůžeme tam vykonávat své pravomoci. Ale 
to strážník zjistí až na místě, když přijede,“ objasnil. 

Jasno v pravidlech ovšem nemají ani provozovatelé tako-
vých parkovišť. Příkladem parkoviště, kde prý platí jiný 
režim, je třeba podzemní garáž v obchodním domě 
v centru Prahy. „Jelikož se jedná o soukromý pozemek, 
policie v takových případech nezasahuje,“ sdělil Právu 
manažer centra Karel Skalický. Na zavolání prý policie 
řeší pouze dopravní nehody, které se u nich stanou. 

Botička od soukromníka porušuje zákon 
Podle Skalického řidič v takovém případě pouze dostane 
upozornění od personálu garáže. Postih hrozí až 
v případě několikanásobného porušení pravidel provozo-
vatele parkoviště. 

„U opakovaných prohřešků můžeme použít i zajištění 
vozidla proti odjezdu botičkou, což bohužel nelze právě 
u luxusních vozidel s velkými koly, na která nejsme vy-
baveni,“ uvedl Skalický. 

Manažer centra ovšem také uvedl, že botička je pouze 
varovným signálem pro řidiče. Tedy že přichází až poté, 
co řidič neuposlechne výzev, aby neparkoval na místě 
pro invalidy. Personál při sundání botičky prý varuje, že 
příště by mohl řešit celou věc přes policii. Žádné finanční 
sankce řidiči neudělují. 

Podle Lercha to ovšem není postup, který by byl 
v souladu se zákonem. „Přiznám se, že o této praxi jsem 
nikdy neslyšel a rozhodně se nedomnívám, že je 
v souladu se zákonem,“ sdělil Právu s tím, že technické 
zařízení bránící odjezdu vozidla může instalovat jenom 
městská nebo státní policie. 

Opakem je parkoviště u jiného velkého pražského ob-
chodního centra na okraji Prahy. „To, že to je soukromý 
pozemek, je sice pravda, nicméně je to veřejná komuni-
kace, takže městská policie tady zasahuje. Když zjistíme 
něco takového, tak se to hlásí,“ uvedla pracovnice nákup-
ního centra, která si nepřála být jmenována. 

Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/396158-parkovani-na-
mistech-pro-invalidy-nemusi-byt-vzdy-prestupek.html 

Zákon č. 361/2000 Sb. 
Zákon o provozu na pozemních komunika-
cích a o změnách některých zákonů 
§ 67 

Speciální označení vozidel a osob 
(1) Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující 
osobu těžce zdravotně postiženou (dále jen „parkovací 
průkaz pro osoby se zdravotním postižením“), označení 
vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (dále jen 
„označení  
O 2“) nebo označení vozidla lékaře konajícího návštěvní 
službu stanovené prováděcím právním předpisem smějí 
užívat jen osoby, které toto označení obdrží od příslušné-
ho obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo od 
oprávněného orgánu v zahraničí. 

(2) Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postiže-
ním vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností osobě, která je držitelem průkazu ZTP s výjimkou 
postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo dr-
žitelem průkazu ZTP/P podle jiného právního předpisu. 

(3) Označení O 2 vydá příslušný obecní úřad obce s roz-
šířenou působností držiteli řidičského oprávnění, který je 
držitelem průkazu ZTP z důvodu postižení úplnou nebo 
praktickou hluchotou. 

(4) Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086299
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1. Na počátku dědického řízení je úkolem notáře – soudního 
komisaře zjistit, jaký majetek zůstavitel zanechal. Často tak 
musí obesílat řadu institucí a úřadů, vyžádat si nejrůznější 
doklady či výpisy z účtů. Samostatnou kapitolu tvoří pře-
platky, případně nedoplatky na energiích, protože dotyční 
poskytovatelé služeb vyúčtují stav k datu úmrtí teprve poté, 
co dojde k ukončení příslušných smluv (to musí zpravidla 
dědic či dědicové provést osobně, tj. dostavit se například 
do PRE nebo PP a předložit úmrtní list). 

2. Zdržení často vznikne i tehdy, kdy je potřeba nějaký kon-
krétní majetek ocenit znaleckým posudkem. Čeká se 
na vyhotovení posudku, ale někdy se také stává, že se dědici 
neshodnou při výběru znalce, takže jej musí ustanovit soud-
ní komisař, čímž dojde k další prodlevě. 

3. Pokud během řízení zemře některý z účastníků, je nutno 
počkat, až budou zjištěni jeho dědicové, s nimiž se dále 
jedná jako s tzv. procesními nástupci. 

4. Je-li některý z účastníků omezen ve svéprávnosti nebo 
je nezletilý, musí dědickou dohodu schvalovat opatrovnický 
soud – vzniká tak zdržení o několik měsíců. 

5. Když některý z dědiců dědictví odmítne, musí soudní 
komisař vyhledávat vzdálenější příbuzné. Někdy je to snad-
né, jindy jde o rozsáhlé pátrání – například tehdy, když 
osoba/osoby nejsou uvedeny v Centrální evidenci obyvatel. 
Pak je nutné dotazovat se na Ministerstvu vnitra, hledat 
v archivech, takže i při maximálním nasazení pracovníků 
notáře nevyhnutelně vznikají další průtahy. 

6. V případě, že je některý z dědiců neznámého pobytu nebo 
se mu z nějakého důvodu nedaří doručovat, zákon 
v určitých případech vyžaduje doručení prostřednictvím 
vyhlášky (např. při poučení o dědickém právu). Ta pak visí 
na úřední desce soudu šest měsíců. 

7. Pokud zůstavitel sepsal alografní závěť se svědky, 
je potřeba dotyčné předvolat a vyslechnout – zde rovněž 
mohou vznikat průtahy. 

8. Některé dědické věci obsahují tzv. cizí prvek, což zname-
ná, že vyžadují dotazy do institucí v jiném státě (typicky 
v případě, kdy zůstavitel vlastnil majetek v zahraničí). 
V takovém případě je nutné adresovat dotaz prostřednictvím 
příslušného soudu, vyplnit příslušné formuláře a angažovat 
soudního tlumočníka. To vše řízení protahuje. 

9. Nejdelší průtahy v dědickém řízení však vzniknou tehdy, 
když se dědici nedokážou dohodnout. V krajním případě se 
musí dědické řízení přerušit a spor se řeší zvlášť, v novém 
soudním řízení, které v extrémních případech trvá několik 
let. 
Zdroj: https://www.nkcr.cz/vasi-notari/detail/239_403-dedicke-
rizeni-kdy-se-muze-protahnout-a-proc 

Otázka týdne 
 Dokončení ze str. 1 

Vyčíslení podle českých právních předpisů provádějí reviz-
ní lékaři VZP.  

Rozhodnutí vám bude doručeno na adresu uvedenou 
v žádosti a poté, co nabyde právní moci, vám budou zaslány 
peníze. Bohužel je pravděpodobné, že nahrazená částka 
bude ve srovnání se zaplacenou výrazně nižší. Proto také 
doporučujeme i při sebekratším výletu do ciziny uzavřít 
cestovní pojištění. Klientům VZP ho výhodně nabízí Pojiš-
ťovna VZP, členům našeho Klubu pevného zdraví dokonce 
se slevou 30 %. 

Mgr. Oldřich Tichý 
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí 

se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo 
nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem 
parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením 
podle odstavce 1. Přepravovaná osoba je povinna prokázat 
na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je drži-
telem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle jiného právního před-
pisu, který ji opravňuje k užívání vozidla označeného par-
kovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením. 

(5) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, ne-
musí po dobu nezbytně potřebnou řidiči motorového vozi-
dla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdra-
votním postižením a lékaři konající návštěvní službu podle 
odstavce 1, dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z 
dopravní značky „zákaz stání“; přitom nesmí být ohrožena 
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunika-
cích. 

(6) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mo-
hou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se 
zdravotním postižením vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz 
vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami „JEN ZÁSOBO-
VÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OB-
SLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“. 

(7) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mo-
hou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se 
zdravotním postižením vjíždět i do oblasti označené doprav-
ní značkou „Pěší zóna“. 

(8) Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parko-
vacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením je 
vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání. 

(9) Silniční úřad může na základě žádosti osoby, které byl 
vydán parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postiže-
ním, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště  
v místě bydliště podle jiného právního předpisu. Silniční 
správní úřad vykonává podle jiného právního předpisu do-
hled nad řádným užíváním vyhrazeného parkoviště. 

(10) Ke svému označení jako účastníci provozu na pozem-
ních komunikacích užívají osoby nevidomé bílé hole a oso-
by hluchoslepé červenobílé hole. 

(11) Prováděcí právní předpis stanoví druhy, vzory  
a provedení speciálních označení vozidel a osob. 
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#cast2 

Dědické řízení: kdy se může protáhnout  
a proč? 
Pokud jste někdy byli účastníky dědického řízení, 
je pravděpodobné, že jste si položili otázku – proč to tak 
dlouho trvá? A dost možná vás napadlo, že na vině je notář 
– soudní komisař. On přece věc projednává, ví, co se děje, 
a může všechno urychlit! Nuže, věřte, že v drtivé většině 
případů nic urychlit nemůže. Ač se vám to možná bude zdát 
nesrovnatelné, notář je zde v podobné situaci jako ošetřující 
lékař pacienta po úrazu, který leží v nemocnici a jeho stav 
se pozvolna zlepšuje. V obou případech dochází k mísení 
dvou pocitů – zaprvé dozvuk prožitého traumatu (odchod 
blízkého člověka, úraz) a zadruhé naděje, že se brzy bude-
me cítit lépe, jež často vede k určité nervozitě 
a nedočkavosti. Přesto by málokoho napadlo ptát se lékaře, 
jestli by ozdravný proces nemohl urychlit. Stejně jako léčba, 
i dědické řízení má své fáze, zákonitosti a rizika průtahů. 
A zrovna tak jako u procesu uzdravování, i v dědickém říze-
ní platí, že jediný, kdo může zabránit nepřiměřenému zdrže-
ní, je účastník řízení, a to prostě tak, že včas a řádně koope-
ruje s tím, kdo řízení vede. 

9 okamžiků, kdy v dědickém řízení může vzniknout  
prodleva 

https://www.pvzp.cz/cs/produkty/cestovni-pojisteni/
https://www.pvzp.cz/cs/produkty/cestovni-pojisteni/
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Ve zkratce jde o situaci, kdy do vaší domácnosti pravidelně 
dochází osoba, která se o seniora stará v průběhu dne. Te-
rénní služby můžou být různého charakteru a jsou provádě-
ny za úplaty. Služby poskytované ve vaší lokalitě zjistíte 
většinou na městském úřadě, nebo přímo u poskytovatelů 
péče. Tyto sociální služby můžou poskytovat buďto přímo 
obce a kraje, dále pak nestátní neziskové organizace a fy-
zické osoby. 

Jaké jsou terénní služby sociální péče: 

 osobní asistence 

 pečovatelská služba 

 tísňová péče 

 průvodcovské a předčitatelské služby 

 podpora samostatného bydlení 

 odlehčovací služby 

Co je to zvláštní příjemce důchodu? 
Kromě péče budete muset řešit další věc a to jsou osobní 
finance důchodce. Na spoustu věcí si můžete zařídit plnou 
moc. Největší problém většinou bývá ve spojitosti s důcho-
dem. Pokud je například senior nemohoucí a dlouhodobě 
hospitalizovaný v nemocnici, tak nastane situace, kdy není 
schopen si sám převzít například ze zdravotních důvo-
dů na poště nebo od pošťačky důchod. Přitom důchod ne-
vydají na požádání každému. 

V takovém případě je vhodné si zajistit předání důcho-
du tzv. zvláštnímu příjemci důchodu. To je osoba 
(nejčastěji některých z příbuzných seniora), která tímto 
získává oprávnění převzít dávky patřící dané osobě 
(seniorovi). Tento papír si musíte vyřídit na městském úřa-
dě obce, kde má senior trvalý pobyt. Potřebujete na to for-
mulář, který vám dají na úřadě, dále pak potvrzení od léka-
ře, že je senior opravdu neschopen důchod přebírat sám. 
Peníze jsou poté podrobeny i náhodné kontrole ze strany 
úřadu, že jsou vynakládány v nejlepším zájmu seniora. 
Zdroj: https://www.finance.cz/495302-pece-o-seniory/ 

ZVLÁŠTNÍ PŘÍJEMCE 
Zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění právní 
předpisy o důchodovém pojištění, konkrétně pak zákon  
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabez-
pečení, ve znění pozdějších předpisů, rozumí občana (tedy 
pouze osobu fyzickou) určeného rozhodnutím obecního 
úřadu a občana, kterému byl sirotčí důchod vyplácen do 
dne nabytí způsobilosti dítěte k právním úkonům, a to od 
tohoto dne (viz výše). Zvláštní příjemce důchodu je opráv-
něnému ustanovován z důvodů, které zákon č. 582/1991 
Sb. taxativně stanoví. Jsou to případy, kdy by se výplatou 
dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kte-
rému má dávka sloužit, nebo kdy by tím byly poškozovány 
zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat, anebo 
nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce 
výplatu přijímat. Postavení zvláštního příjemce tak nelze 
nijak směšovat s postavením zákonného zástupce. Zvláštní 
příjemce má pouze oprávnění přijímat důchod namísto 
oprávněného a je povinen používat dávku dle pokynů 
oprávněného. Při své činnosti podléhá dohledu jednak 
oprávněného, jednak obecního úřadu, který jej ustanovil. 
Byl-li důchodci ustanoven zvláštní příjemce, lze důchod 
poukazovat výhradně k rukám nebo na účet této osoby. 
Není tedy možné důchod zasílat na účet důchodce či k jeho 
rukám, ani na účet nebo k rukám jakékoli jiné fyzické či 
právnické osoby. Tímto postupem by byl zmařen účel, pro 
který byl zvláštní příjemce důchodci ustanovován. 

I když ČSSZ z vlastní praxe zaznamenává případy, kdy je 
oprávněnému ustanoven zákonný zástupce i zvláštní pří-
jemce, je nutné upozornit, že tento souběh příjemců důcho-
dů je připuštěn jen ve zcela výjimečných případech a na  

Když se děti starají o rodiče aneb víte,  
kdo je zvláštní příjemce důchodu? 
01.08.2017 ,  Finance.cz ,  Hana Bartušková 
Víte, jak sehnat pro své rodiče domov důchodců a co je 
to tzv. zvláštní příjemce důchodu? To všechno budete 
muset řešit v okamžiku, kdy vaši rodiče budou nemohou-
cí a nedokáží se již o sebe postarat. Seniorů přibývá  
a míst v domovech důchodců ubývá, tak se na to při-
pravte. 
Naše populace stárne a přibývá seniorů. Díky lepší 
zdravotnické péči se obyvatelstvo dožívá staršího věku. 
A bohužel se stále častěji stává, že senioři 
jsou nemohoucí a nedokáží se o sebe sami postarat. 
Možná í vy se tak musíte starat o své starší rodiče, kteří 
jsou v důchodu a nedokáží si vše zařídit sami. Jak mů-
žete problém s nemohoucími rodiči vyřešit? 

Jak sehnat domov důchodců? 
Nejjednodušší cestou, jak se postarat o nemohoucího 
seniora, je jeho umístění v domově důchodců. Za 

umístění seniora se většinou platí 
ze starobního důchodu a ze záko-
na je cena maximálně ve výši 
380 korun na den. Konečná cena 
se liší v jednotlivých domovech, 
podle diety a podávaného jídla, 
podle ubytování nebo podle veli-

kosti poskytované péče. Cena za jeden měsíc se větši-
nou pohybuje kolem 10 tisíc. 

Domovy důchodců jsou ovšem téměř ze 100 % zaplně-
né a čekací doba se pohybuje kolem jednoho roku  
a více. V takovém př ípadě můžete stále své rodiče 
umístit v některém ze soukromých zařízení, která ale 
můžou být předražená, nebo se zapsat v domovech dů-
chodců na čekací listinu a do té doby se postarat o se-
niora vlastními silami. 

Stupně naléhavosti 
Při podání přihlášky do domova důchodců je každé při-
hlášce přiřazena důležitost a pořadí, jak a kdy bude 
plněna. To se stanovuje podle místa př íslušnosti, 
tedy podle místa trvalého bydliště seniora. Setkáte se  
s označením stupňů naléhavosti: 
I. stupeň naléhavosti (pro žadatele s trvalým bydlištěm  
v okresu domova) 
II. stupeň naléhavosti (pro žadatele s trvalým bydliš-
těm  
v kraji domova) 
III. stupeň naléhavosti (pro žadatele s trvalým bydliš-
těm v České republice) 

Přihlášky jsou poté uspokojovány s prioritou od prvního 
stupně. Můžete tak své rodiče umístit v domově důcho-
dů po celé České republice, ale výrazně tím zvýšíte če- 
kací dobu na volné místo. Příkladem je například situa- 
ce, kdy chcete své rodiče umístit v domově důchodců  
v místě svého trvalého bydliště, zatímco rodiče ma-
jí trvalé bydliště v jiném okresu nebo dokonce v ji-
ném kraji. V takovém př ípadě zvažte nejdř íve změ-
nu trvalého bydliště rodičů a teprve poté žádost do do-
mova důchodců. 

Příspěvek na péči 
Domovy důchodů můžou být i dražší, než je průměr ný 
důchod v České republice. V takovém případě můžete 
požádat o příspěvek na péči o osobu blízkou. Ten 
můžete použít pro zaplacení domova důchodců, nebo  
v případě, kdy se o seniora staráte vlastními silami. 

Terénní služby 
Pokud se staráte o seniora vlastními silami, tak můžete 
využít služeb tzv. terénní péče.  

http://www.finance.cz/
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přechodnou dobu, např. nemůže-li soudem ustanovený 
opatrovník dočasně ze zdravotních důvodů plnit své zákon-

né povinnosti. Soudem ustanovený opatrovník má přednost 
před zvláštním příjemcem ustanoveným obecním úřadem. 

Zjistí-li tak ČSSZ kolizi v osobě příjemce důchodu a nejed-
ná-li se o případ, kdy zákonný zástupce nemůže výplatu 

důchodu přijímat nebo by se výplatou dávky k jeho rukám 
nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, vyplácí ČSSZ 
důchod oprávněného k rukám zákonného zástupce a obec-

nímu úřadu podává podnět ke zrušení rozhodnutí o ustano-
vení zvláštního příjemce. 
Zdroj: http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-
vydanych-cisel/clanky/2012-12-mgr-martin-anderle-prijemcem-
duchodu-je-jina-osoba-nez-opravneny.htm 

 

Příprava elektronické neschopenky se naplno 
rozbíhá. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí se naplno věnuje pří-
pravě elektronické neschopenky (tzv. e-Neschopenky). 
Dnes se opět sešla meziresortní pracovní skupina pro její 
přípravu a projednala aktuální stav projektu. Rozhodnutím 
ministryně Marksové byl ustaven projektový tým a práce 
na samotném technickém zajištění eNeschopenky se již 
rozběhly. Ustanovení týkající se zavedení e-Neschopenky v 
rámci novely zákona o nemocenském pojištění budou účin-
né od 1. ledna 2019.  

Aktuálně se v rámci projektu intenzivně rozpracovává ar-
chitektura řešení, definice funkčních požadavků a IT in-
frastruktura. K tomuto účelu byly zřízeny pracovní skupiny 
složené z odborníků na oblast nemocenského pojištění a IT 
infrastrukturu MPSV, ČSSZ a externích dodavatelů. 

„Legislativní proces proběhl podle našeho očekávání a nyní 
se již můžeme plně koncentrovat na to, abychom připravili 
elektronickou neschopenku v podobě, která splní očekávání 
nejen resortu MPSV, ale zejména ošetřujících lékařů, za-
městnavatelů a pojištěnců,“ řekl první náměstek ministryně 
pro řízení sekce ICT Robert Baxa.  

Meziresortní pracovní skupina složená ze zástupců MPSV, 
ČSSZ, MZd, MV, Úřadu vlády, KZPS, SP ČR a zástupců 
praktických lékařů projednává proces elektronizace ne-
schopenky od dubna 2016, byla zapojena i ve fázi přípravy 
legislativního návrhu a jako jeho hlavní cíle stanovila:  

a) elektronizovat proces evidence pracovní neschop-
nosti  

b) b) zrychlit procesy a tím urychlit výplatu nemocen-
ského;  

c) c) snížit administrativní zátěž zaměstnavatelů, ošet-
řujících lékařů a ČSSZ;  

d) d) poskytovat elektronickou formou zaměstnavate-
lům informace o pracovních neschopnostech jejich 
zaměstnanců.  

Přínosy e-Neschopenky:  

Pro lékaře  
zjednodušení práce při vyplňování neschopenky – auto-

matizovaně se vyplní údaje o pojištěnci a zaměstnavateli 
po zadání čísla pojištěnce,  

odpadá povinnost posílat neschopenky poštou,  

možnost kdykoliv prostřednictvím portálu nahlížet do 
neschopenek svých pacientů.  

Pro zaměstnavatele  
odpadne povinnost zasílat žádost zaměstnance o nemo-

censké, potvrzení o trvání a rozhodnutí o ukončení dočasné 
pracovní neschopnosti, budou zasílat pouze údaje potřebné  

pro výpočet nemocenského,  

získají on-line přístup k potřebným údajům svých za-
městnanců o pracovní neschopnosti (i k údajům z papíro-
vých neschopenek).  

Pro zaměstnance  
rychlejší výplata nemocenského, výplata nebude záviset 

na administrativním postupu zaměstnavatele,  
možnost ověření stavu zpracování dávky, možnost vyge-

nerování validního potvrzení o pracovní neschopnosti  
a dávce.  

Petr Habáň tiskový mluvčí  

Kdy vám mohou přidělit a kdy sebrat invalid-
ní důchod?  

Invalidní důchod a jeho výše není neměn-
ná. Máme pro vás informace o tom, jak 
vám může vzniknout na invalidní důchod 
nárok, co musíte splnit a jak se výše dů- 

Autor: Shutterstock      chodu může měnit. 
Invalidní důchod je jeden z důchodů, které poskytuje stát 
z českého důchodového pojištění. Od 1. ledna 2010 se už 
nesetkáte s pojmem částečný invalidní důchod a plný inva-
lidní důchod. Tyto dva termíny byly nahrazeny novými, 
a sice: 

 invalidní důchod pro invaliditu 1. stupně, 

 invalidní důchod pro invaliditu 2. stupně, 

 invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně. 

Pokud je vaše schopnost soustavné výdělečné činnosti sní-
žena o 35–49 %, přizná vám lékař invaliditu 1. stupně. 
Stejně tak v případě, že vám dlouhodobý nepříznivý zdra-
votní stav ztěžoval obecné životní podmínky. Jestliže však 
lékař nazná, že došlo ke snížení vaší schopnosti provádět 
soustavnou výdělečnou činnost o 50–69 %, přizná vám 
invaliditu 2. stupně. Oba tyto stupně nahrazují původní 
termín částečná invalidita. 

Pojem plná invalidita byl nahrazen invaliditou 3. stupně. 

Ta nastává, když vaše schopnost výdělečné činnosti byla 
snížena o nejméně 70 %, nebo pokud máte nějaké zdravot-

ní postižení a v jeho důsledku jste schopni provádět výdě-
lečnou činnost jen zcela výjimečně, při mimořádných pod-
mínkách. 

Nárok po splnění několika podmínek 
Abyste měli jako pojištěnec nárok na invalidní důchod, 
musíte splnit těchto 5 podmínek: 

 Ještě jste nedosáhli věku 65 let, případně důchodo-
vého věku, pokud je důchodový věk vyšší než 
65 let. 

 Stali jste se invalidními pro invaliditu 1., 2., nebo 
3. stupně. 

 Získali jste potřebnou dobu pojištění, nebo vaše 
invalidita vznikla následkem pracovního úrazu či 
nemoci z povolání. 

Invalidní důchod 
Snížení schopnosti  
provádět soustavnou  
výdělečnou činnost 

1. stupně 35–49 % 

2. stupně 50–69 % 

3. stupně 70 % a více 
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 Nesplnili jste podmínky nároku na starobní důchod 

podle ust. § 29 zákona o důchodovém pojištění. 

 Nedosáhli jste důchodového věku v případě, že vám 
byl přiznán starobní důchod podle ust. § 31 zákona 
o důchodovém pojištění (starobní důchod před dosaže-
ním důchodového věku). 

Nárok na invalidní důchod vám ze zákona nemůže vzniknout, 
pokud jste již dosáhli věku 65 let, nebo případně důchodové-
ho věku, pokud ten je vyšší než 65 let. Pokud jste již věku 
dosáhli, vzniká vám nárok na starobní důchod a nemůžete 
pobírat invalidní důchod. 

Nutná doba pojištění 
Dále musíte splnit podmínku, že vás lékař uzná invalidními 

v určitém stupni invalidity. Kromě toho je také potřeba, abys-
te získali potřebnou dobu pojištění. Ta se liší v závislosti na 

vašem věku. Nezbytnou dobu pojištění uvádíme v tabulce. 

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjiš-
ťuje z období před vznikem invalidity. Pokud jste starší 
28 let, zjišťuje se tato doba z posledních 10 let před vznikem 
invalidity. Pro osoby starší 38 let je podmínka přiznání zmír-
něna. Pokud v posledních 10 letech nebyli pojištěni 5 let, mů-
že jim nárok na invalidní důchod vzniknout i v případě, že 
v posledních 20 letech byli pojištěni 10 let. 

Nárok na starobní důchod nesmí vzniknout 
Aby vám invalidní důchod přiznali, nesmíte zároveň splnit 
podmínky nároku na starobní důchod podle ust. § 29 zákona 
o důchodovém pojištění. 

§ 29 
(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal 
dobu pojištění nejméně 

a) 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na 
starobní důchod (dále jen „důchodový věk“) před ro-
kem 2010, 

b) 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010, 
c) 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011, 
d) 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012, 
e) 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013, 
f) 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014, 
g) 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015, 
h) 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016, 
i) 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017, 
j) 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018, 
k) 35 let a dosáhl důchodového věku po roce 2018. 

(2) Pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže nespl-
nil podmínky podle odstavce 1 a získal dobu pojištění nejmé-
ně 

a) 15 let a dosáhl před rokem 2010 věku aspoň 65 let, 

b) 16 let a dosáhl v roce 2010 věku aspoň o 5 let vyšší-
ho, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro 
muže stejného data narození, 
c) 17 let a dosáhl v roce 2011 věku aspoň o 5 let vyšší-
ho, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro 
muže stejného data narození, 
d) 18 let a dosáhl v roce 2012 věku aspoň o 5 let vyšší-
ho, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro 
muže stejného data narození, 
e) 19 let a dosáhl v roce 2013 věku aspoň o 5 let vyšší-
ho, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro 
muže stejného data narození, 
f) 20 let a dosáhl po roce 2013 věku aspoň o 5 let vyšší-
ho, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro 

muže stejného data narození. 

(3) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v 
a) odstavci 1 písm. g) až k), má nárok na starobní dů-
chod též, jestliže dosáhl důchodového věku po roce 
2014 a získal aspoň 30 let doby pojištění uvedené v § 
11 a § 13 odst. 1, 

b) odstavci 2 písm. b) až f), má nárok na starobní dů-
chod též, jestliže dosáhl věku aspoň o 5 let vyššího, než 
je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stej-
ného data narození, a získal aspoň 15 let doby pojištění 
uvedené v § 11 a § 13 odst. 1. 

(4) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené 
v odstavcích 1, 2 nebo 3, má nárok na starobní důchod 
též, jestliže dosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, 
je-li důchodový věk vyšší než 65 let, a splnil podmínky 
nároku na invalidní důchod stanovené v § 38 písm. a) 
nebo b). 

(5) Do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na 
starobní důchod podle odstavce 1 písm. b) až k) a od-
stavce 2 písm. b) až f) se náhradní doby pojištění, 
s výjimkou náhradních dob pojištění uvedených  
v § 5 odst. 2 písm. c), d) a e) a obdobných dob podle 
předpisů platných před 1. lednem 1996, započítávají 
pouze v rozsahu 80 %; počet dnů náhradních dob pojiš-
tění stanovený podle části věty před středníkem se při-
tom zaokrouhluje na celé dny směrem nahoru. 

Pokud ale splňujete podmínky pro přiznání starobního 
důchodu podle zmíněného paragrafu, nemůže vám ze 
zákona vzniknout nárok na invalidní důchod. Pokud 
totiž splníte podmínky pro přiznání starobního důcho-
du, je automaticky invalidní důchod transformován 
právě do starobního důchodu. 

Výjimka existuje – nemoc z povolání 
Jediná výjimka nastává v případě, že vám nárok na 
starobní důchod vznikl, ale zároveň došlo ke vzniku 
nároku na invalidní důchod v důsledku nemoci 
z povolání – např. následkem pracovního úrazu. Stejná 
podmínka platí, pokud vám vznikl nárok na starobní 
důchod podle ust. § 31 zákona o důchodovém pojiště-
ní a dosáhli jste ke dni vzniku invalidity důchodového 
věku. Aby vám invalidní důchod přiznali, musela by 
invalidita vzniknout následkem pracovního úrazu 
(nemoci z povolání). 

Skladba invalidního důchodu 
Pokud vám invalidní důchod přiznají, skládá se jeho 

výše ze dvou složek – základní výměry a procentní 
výměry.  

Dokončení na str: 12 

Věk Potřebná doba pojištění 

Do 20 let méně než 1 rok 

20–22 let 1 rok 

22–24 let 2 roky 

24–26 let 3 roky 

26–28 let 4 roky 

Nad 28 let 5 let 

Nad 38 let 
5 let v posledních 10 letech 
nebo 10 let v posledních 
20 letech 

https://www.mesec.cz/zakony/zakon-o-duchodovem-pojisteni/f1628471/#p29
https://www.mesec.cz/zakony/zakon-o-duchodovem-pojisteni/f1628471/#p29
https://www.mesec.cz/zakony/zakon-o-duchodovem-pojisteni/f1628471/#p29
https://www.mesec.cz/zakony/zakon-o-duchodovem-pojisteni/f1628471/#p31
https://www.mesec.cz/zakony/zakon-o-duchodovem-pojisteni/f1628471/#p31
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ROSKA BRNO-město  
na Bosonožském sudovalu 2017 
Loni jsme si slíbili, že se určitě přijdeme podívat na 25. 
ročník Bosonožského sudovalu. Letos také slaví 25.výročí  
založení Unie ROSKA, tak to už byl opravdu důvod spo-
lečně se tam sejít. A tak jsme v sobotu 29. července 2017 
opět zažili výbornou atmosféru v lesním areálu  
u myslivecké chaty v Bosonohách při soutěži ve válení 
pivního sudu do kopce na čas i dalších disciplínách. 

My jsme si vzali altán, na který jsme pověsili naše balón-
ky, které se dětem velice líbily. Přivezli jsme také propa-
gační materiály a drobné výrobky, které jsme vyráběli 
v rámci ergoterapie. Velký zájem byl především o levan-
dulové panenky, ale i o ozdobné krabičky, zvířátka 
z fima, andělíčky šité i korálkové, rybičky z pedigu a také 
o naše magnetky a placky. Lidé obdivovali i ručně malo-
vaná přáníčka naší členky Mirky Musilové. Celý den se u 
nás ve stánku zastavovali lidé, opravdu se ještě o RS  moc 
neví. I proto jsou takové akce potřebné. 

Akci zahájil Vladimír Koudelka – velký organizátor kul-
turních i sportovních akcí, paní místostarostka Bosonoh 
Daniela Kalná, hlavní  pořadatel a náš kamarád Miloš 
Dočekal.  A pak začala vlastní soutěž. Soutěžili jednotliv-
ci  – muži, ženy, muži Oldboys i oblíbené pivní štafety, 
kde na řádné vypití tupláku piva dohlížel hlavní rozhodčí 
Krtek –  Miroslav Kratochvíl – mistr světa v kolové, který 
také působil v roli startéra. Jednotlivci to opravdu berou 
soutěžně a časy kolem 15 – 20 vteřin jsou obdivuhodné.  

Diváci se bavili i při doprovodné soutěže v  rudliádě. Nej-
prve dámská část dvojice veze na kolečku svého partnera, 
asi ve třetině trati se vymění a on vytlačí partnerku až 
k cíli. Bylo hodně horko, my jsme se zapojili jen symbo-
licky mimo soutěž. Do koleček jsme dali naši levandulo-
vou panenku a kolečka jsme štafetově vyvezli nahoru. To 
se nám to jelo! 

Přišla nás podpořit i místostarostka MČ Brno, Královo 
Pole Marie Tulková, se kterou pan Koudelka udělal i ma-
lý rozhovor především o nás, ale i o výborné atmosféře 
v Bosonohách. Právě Královo Pole je MČ, kde má naše 
organizace sídlo a velkou podporu při zajišťování našich 
akcí. 

Po celý den byl výborný program. Silák Franta opět před-
vedl své silácké kousky ohýbání železa. A i na jeho stano-
višti probíhala zajímavá soutěž přítomných siláků. Odpo-
ledne zpestřil i herec MDB, rozhlasový moderátor a muzi-
kant Zdeněk Junák. Večer začal koncert Ivana Mládka  
a jeho Banjo Bandu. To jsme se opravdu pobavili.  Večer-
ní program pokračoval, ale to už se někteří rozloučili, ale 
další přicházeli na koncert skupiny Michal Tučný revival. 

Nezapomenutelně celou akci komentoval organizátor pan 
Koudelka a pořadatel Miloš Dočekal, který nám předal 
i dárky, za které velice děkujeme. Počasí bylo skvělé, 
oslava společného 25. výročí se opravdu vydařila. 

Foto: V. Blatná 
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 Společné setkání na Rosničce.   

I když odpoledne pršelo, nakonec se počasí 
umoudřilo.  My jsme byli pod střechou a tak 
nám to ani nevadilo. U kytar,  na které nám 
hráli Pavel a Standa se dalo i pěkně zpívat. 
A grilované pochoutky, to bylo dobro-
ta. Sešlo se nás více než 20. Děkujeme paní 
MUDr. Spohrové z Nadace zdraví pro Mo-
ravu za finanční příspěvek na občerstvení. 
Těšíme se na další společnou akci, např. 

dračí lodě 29.8.2017 a jiné..                         V. Blatná 

Sázení slunečnic v lázních Klimkovice 
6.6.2017.   
Zde se akce zúčastnila Roska Ostrava, přidali si další paci-
enti, zejména z Rosky Brno-město, kteří byli  
v té době v lázních na léčení.  Tato akce proběh-
la ten den v Praze,  Českých Budějovicích, Tep-
licích a v Jihlavě. Zajišťoval Nadační fond Im-
puls. 
Akce se velice líbila, jistě se příští rok přidají  
i další města.  

                       V. Blatná 

Unie ROSKA na Parkinsoniádě 

Kolotoč oslav 25. výročí založení Unie ROSKA se roztáčí 
na plné obrátky. Na mnoha místech republiky probíhají od 
jara nejrůznější akce - mezinárodní rekondiční pobyt spolu 
se slovenskými přáteli v Luhačovicích, setkání pacientů  
s lékaři z MS center, koncert v Praze spojený s oceněním  

zasloužilých členů, oslavy Světového dne RS v Klimkovi-
cích a Českých Budějovicích, sudoval v Bosonohách u Br-
na... 

O víkendu 4. - 6. 8. 2017 se na chvíli zastavil i s roskaři 
z Brna, Kyjova a Ostravy na 10. Parkinsoniádě 
v Dubňanech u Hodonína. A zde byl opravdu velký důvod 
k oslavám. Nejen jejich 10. a naše 25., ale i 70. narozeniny 
skvělého a neúnavného organizátora parkinsoniád Jendy 
Škrkala. A právě díky jemu jsme zde po čtvrté a inspirovali 
jsme se k pořádání Roskiády. 

V pátek 4.8.2017jsme byli v Hodoníně v Kulturním domě 
na koncertě – směs scének, písniček, tanečků a vyprávění 
naladil všechny do slavnostní nálady. 

V sobotu byl hlavní sportovní den. Po nástupu 13 družstev 
včetně Unie ROSKA a nezbytném přivítání hostů i přes 
velké horko se parkinsonici i roskaři vypořádávali 
s nástrahami nejrůznějších disciplín. Soutěžilo se ve foukač-
ce, kopu na branku, střelbě hokejkou, hodu na koš, 
v šipkách, boccie, curlingu, stolním tenise, kuželkách  
i bowlingu. Nejúspěšnější mezi roskaři byly Olga, Renáta  
a Vlasta A., které si vezou nejvíce medailí a pohárů. Mnozí 
byli na stupních vítězů jen jednou, na některé se tentokrát 
nedostalo, a to se oceňovala i bramborová medaile. 

Ale nemusí být smutní. Už 15. – 17. září 2017 mají šanci se 
zlepšit na 1. Roskiádě ve Sportovním centru Nymburk.  
A právě Parkinsoniáda se stala inspirací v pořádání historic-
ky prvních sportovních her roskařů. Vedle tradičních disci-
plín hod na koš, kop na branku, střelba hokejkou, šipky, hod 
do košíku využijeme i bazén, a to k plavání 50 m volným 
způsobem. V případě příznivého počasí využijeme i skvělý 
venkovní areál – vrh koulí a pètanque. 

Děkuji všem, kteří se 10. Parkisoniády zúčastnili.  

Vlasta Blatná, Roska Brno – město 
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Svaz tělesně postižených v ČR z. s. místní organizace Hustopeče 
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Na minimální výši procentní výměry (45 %) má nárok i ten,  
kdo ke dni vzniku nároku na tento důchod získal bez při-
hlédnutí k náhradním dobám pojištění alespoň 15 roků po-
jištění. Důchod je vyplácen v hotovosti prostřednictvím 
České pošty, nebo, pokud o to požádáte, bezhotovostně 
na účet. 

Posuzování nároku 
Aby vám byl invalidní důchod přiznán, 
je bezpodmínečně nutné vyšetření léka-
ře. Ten zároveň určí míru vaší invalidi-
ty. Hodnotí se pokles pracovní schop-
nosti v důsledku omezení tělesných, 
smyslových a duševních schopností ve 
srovnání se stavem, v jakém jste byli 
před vznikem dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu. Jestliže za vás stav 
může více zdravotních postižení, pak se za rozhodující pří-
činu považuje to postižení, které má nejvýznamnější dopad 
na pokles pracovní schopnosti.  
Hodnotí se: 

 dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti, 

 schopnost pokračovat v předchozí výdělečné  
činnosti, 

 schopnost rekvalifikace, 

 příznivá stabilizace DNZS, 

 adaptace pojištěnce na své zdravotní postižení. 

Na základě rozhodnutí, které je ovlivněno výše uvedenými 
faktory, pak může dojít ke zvýšení, ale i snížení invalidního 
důchodu. 
Zdroj:https://www.mesec.cz/clanky/kdy-vam-mohou-pridelit-a-
sebrat-invalidni-duchod/ 

 
Prezentaci zpracovala  
předsedkyně Svazu tělesně postižených  
v České republice z. s. místní organizace Hustopeče  
paní Ing. Bohumila Defeldová 

´ 

Kdy vám mohou přidělit a kdy sebrat invalidní 
důchod?  
Dokončení ze str: 6 
Výše základní výměry byla pro rok 2017 stanovena na 
2550 Kč měsíčně. K tomu se následně připočítává procentní 
výměra, a to: 

0,5 % z výpočtového základu za každý celý rok doby pojiš-

tění u invalidity prvního stupně, 

0,75 % z výpočtového základu za každý celý rok doby po-
jištění u invalidity druhého stupně, 

1,5 % z výpočtového základu za každý celý rok doby pojiš-
tění u invalidity třetího stupně. 

Do doby vašeho pojištění se započítává i tzv. dopočtená 
doba. To je doba, která uplynula mezi vznikem nároku na 
invalidní důchod do doby dosažení důchodového věku. Dále 
se započítává také náhradní doba pojištění. 

U osob mladších 28 let činí v některých případech minimál-
ní výše procentní výměry 45 % výpočtového základu. Za 
osobní vyměřovací základ se v tomto případě považuje vše-
obecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku 
přiznání plného invalidního důchodu, vynásobený přísluš-
ným koeficientem. 

Tyto osoby ale musí splnit jednu z podmínek: 
Invalidní důchod je jim přiznán před 18. narozeninami. 
Období od jejich 18. narozenin do vzniku nároku na invalid- 
ní důchod je kryto dobou pojištění, nebo je nekrytá doba  
kratší než 1 rok. 
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Spolková činnost 

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

Výlet 28. 6. 2017  

Kralice 
Slavonice  
 

Maříž 

 

Dačice 

Vinohrádek nad Babou 
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Fotily: 
BoŠik, 
J.Kozlová, 
bMal  

Foto: B. Malová 

STP v ČR z. s. místní organizace Starý  
Lískovec - my kosmonauti  rádi cestujeme   
Prázdniny jsou skvělý čas objevit místa dosud nepoznaná 
nebo se vrátit na ta oblíbená.  

A tak jsme tentokráte v pátek 21.7.2017 zamířili do Modré 
u Uherského Hradiště, (místo dosud nepoznané)  kde jsme 
si prohlédli expozici Živá voda. V proskleném tunelu 
v hloubce 3,5 m pod vodní hladinou  v délce 8 metrů   
a šířce 2 metrů  jsme si to užili. Ryby plavaly kolem nás  
a my se snažili ulovit co nejlepší fotku na památku, nebylo 
to však snadné.                            

Poté jsme popojeli jen pár kilometrů a byli jsme na Vele-
hradě  (místo známé), který patří k nejvýznamnějším  pout-
ním místům u nás. S příjemnou paní průvodkyní jsme obdi-
vovali bohatě zdobený interiér baziliky Nanebevzetí Panny 
Marie a sv. Cyrila a Metoděje.  Před další zajímavou za-
stávkou jsme poobědvali v restauraci VEGA a  ve stánku 
nakoupili poutní oplatky z Velehradu.                                                                                                                     

Třetí zastávkou byly Tupesy s příjemnou venkovskou at-
mosférou (místo dosud nenavštívené). Tuto obec  proslavila 
keramika s dekorem tupeské růže.  Muzeum keramiky je 
umístěno v nejstarším domě z roku 1837, viděli jsme jak 
zde  bydlel lidový hrnčíř s rodinou a seznámili se s historií  
zdejší majolikové keramiky. Ani z prodejny jsme  neodchá-
zeli s prázdnou. Bylo zde příjemně, krásně a doporučujeme 
toto muzeum navštívit.                                                       

Čtvrtou a poslední zastávkou byl zámek v Buchlovicích 
(místo dobře známé) a tak „ Vítejte  na zámku Buchlovice, 
kde se tvořily dějiny, kde se rozhodlo o konci starého světa 
a kde se minulost stala kulisami pro drama budoucnosti.“  
píše na internetu paní Ivana Šupková, kastelánka. Po pro-
hlídce zámku jsme si zasloužili odpočinkovou chvilku 
v kavárně na nádvoří zámku.  

V klidu jsme si vychutnali  chuť i vůni  kávy, na čas dali 
odpočinout unaveným nožkám i kolečkům a pokračovali  
v cestě, tentokrát  k domovu.  Napsala: bMal                                                                                                                                      

P.S. Jsem si vědoma, že nějak moc píši, ale co mám dělat, když 
jsme zase byli na výletě. Tak posílám fotky i povídání, snažila jsem 
se o krátké vyjádření, ale nějak se mi to nedaří. 
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Srpnovým  objektivem Ing. Evy Sedláčkové 
Munţii Retezat 

Soukromý archiv autorky 
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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 32/15/08/2017 evidenční číslo perio-
dického tisku přidělené ministerstvem kultury MK ČR E10389. 
Příspěvky zasílejte na adresu redakce do desátého dne v měsíci. 
Nevyžádané příspěvky redakce nevrací a mohou být použity 
v příštích číslech. 

Odborné sociální poradenství 

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

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

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

Aktivizační služby 

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

Program služby je zaměřen na nabídku:  

 výchovně vzdělávacích a aktivizačních činností 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 

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

Nabízené služby jsou realizovány v průběhu celého roku. 

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

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

postižených. 

Dále nabízíme 

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

Katalog kompenzačních pomůcek najdete na  

www.stp-brno.cz 

Naše služby 

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

KDO JSME 

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

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

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

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

Co nabízíme 
Odborné sociální poradenství. 

Aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením. 

Zásady poskytování služeb 
Profesionalita. 
Bezplatnost. 

Důstojnost a diskrétnost. 
Respektování potřeb uživatelů. 

  

mailto:stp.ko.jmk@seznam.cz

