
  

 

 

   

 
 
 
 
 

Otázka týdne 
Může český důchodce žijící v jiné zemi EU čerpat pl-
nou zdravotní péči na účet své zdravotní pojišťovny 
jak v zemi, kde bydlí, tak i v ČR? Budu se stěhovat na 
Slovensko, ale zůstávám prý českým pojištěncem, pro-
tože pobírám český důchod. 

Odpověď  
Jestliže pobíráte důchod z ČR, zůstanete podle evropských 
nařízení skutečně i po přestěhování do jiné země EU čes-
kým pojištěncem. Podmínkou je, že nepobíráte důchod 
také v zemi bydliště nebo že tam nejste výdělečně činný. 
V Česku za vás nadále bude platit pojistné stát a zůstává 
vám český průkaz zdravotního pojištění (modrá kartička 
pojištěnce). 

Po přestěhování na Slovensko budete mít nárok na plnou 
péči jak v SR, tak i při případném pobytu v ČR. Důchodci 
(a jejich nezaopatření rodinní příslušníci) pojištění 
v České republice a bydlící na území jiného státu EU mají 
podle evropských nařízení č. 883/2004 a č. 987/2009 ná-
rok na plný rozsah zdravotní péče nejen ve státě svého 
faktického bydliště, ale i v ČR. Máte tak možnost se 
rozhodnout, zda se případně chcete léčit ve státě bydliště, 
nebo v ČR; pokud by vám to vyhovovalo, můžete si i tře-
ba „nechat“ svého ošetřujícího lékaře, k němuž dosud cho-
díte. 

O tom, jakým způsobem a s jakým dokladem uplatníte 
svůj nárok u lékaře v zemi bydliště, vás musí informo-
vat instituce, která v dané zemi hradí náklady na zdra-
votní péči, tedy zdravotní pojišťovna, která vás tam 
výpomocně zaregistruje.  

Správný postup je předem požádat svoji českou zdravotní 
pojišťovnu o vystavení formuláře S1 a uvést, odkdy hodlá-
te začít bydlet na území jiného členského státu. Potvrzený 
formulář S1 předložíte na území státu svého nového byd-
liště příslušné instituci a ta vás zaregistruje jako důchodce 
z jiného členského státu EU. Pokud se již zdržujete ve 
státě svého nového bydliště, můžete místo získání formu-
láře S1 požádat tamní zdravotní pojišťovnu, aby pro vás 
vyžádala elektronický formulář S072. Tento formulář vám 
také zajistí možnost čerpat plnou péči ve státě bydliště. 
Zdravotní pojišťovna od vás může vyžadovat doklady 
o bydlišti apod.  

Na základě registrace a vydání příslušného dokladu vám 
bude poskytována veškerá zdravotní péče za stejných pod-
mínek jako místním důchodcům. Náklady na zdravotní 
péči v zemi bydliště za vás zaplatí zdravotní pojišťovna, 
která vás registrovala, a následně jí tyto náklady uhradí 
v rámci přeúčtování vaše česká zdravotní pojišťovna. 

Při pobytu v České republice budete mít po předložení 
svého českého průkazu pojištěnce vždy nárok na plný 
rozsah zdravotní péče.  

V jiných zemích EU (včetně zemí EHP a Švýcarska) 
budete mít v případě potřeby nárok na poskytnutí a úhradu 
nezbytné zdravotní péče dle místních předpisů. Pro 
tyto účely předložíte lékaři svůj český průkaz pojištěnce 
(modrou kartičku), který je zároveň Evropským průkazem 
zdravotního pojištění. 

Vlastimil Sršeň 
tiskový mluvčí V ZP 

 

ČERVENEC 2021 
Číslo 79        

 

 

Z obsahu:  

 Otázka týdne 
 Jak vyhlásit osobní bankrot a jaké jsou  

podmínky pro schválení oddlužení? 

 Odpovědnost za dluhy nezletilých se omezí 
Ochranu získají i lidé do 21 let 

 Unie Roska-česká MS společnost, z. s.  

 Roska Brno-město 

 SaaBa 

 Spolková činnost 

 Červencovým objektivem Otto Haucka 

 O nás 

 

Svaz tělesně postižených  
v České republice z. s.  

krajská organizace  
Jihomoravského kraje 

Mečová 5, 602 00 Brno 

PAPRSEK 



2 

 

 

Jak vyhlásit osobní bankrot a jaké jsou  
podmínky pro schválení oddlužení? 

JIŘÍ MATZNER, 18. 6. 2021 

Autor: Shutterstock¨ 

Komu může být schváleno oddlužení a jak docílit jeho 
schválení? Kdo bude splácet 5 let a kdo má šanci být za 
3 roky bez dluhů? Přehled aktuálních podmínek a chys-
taných změn. 
Vzhledem k tomu, že stále existuje mnoho lidí, kteří se 
nachází v úpadku a nejsou schopni hradit své závazky vůči 
věřitelům, poskytuje tzv. insolvenční zákon jako jedno 
z možných řešení úpadku tzv. „oddlužení“, neboli osobní 
bankrot. 

Institut oddlužení je primárně cílen na osoby, které nemají 
dluhy z podnikání. Za určitých podmínek však lze oddlužit 
i osoby s dluhy pocházejícími z podnikatelské činnosti. 

Komu může být schváleno oddlužení? 
Oddlužení je velmi výhodné především pro dlužníky, 
kteří se tímto způsobem jsou mnohdy schopni „zbavit“ 
velké části svých dluhů, za předpokladu, že řádně plní pod-
mínky stanovené insolvenčním soudem. Pokud dlužník 
plní řádně a včas veškeré podmínky a povinnosti spjaté se 
schváleným oddlužením, insolvenční soud dlužní-
ka osvobodí od placení veškerých jeho dluhů, a to i těch 
neuspokojených. 

Dlužník tak může ve finále zaplatit jen zlomek svých dluhů 
a od placení zbytku být soudem osvobozen. Mimo jiné 
i z toho důvodu je institut oddlužení značně neoblíbený 
především mezi věřiteli, kteří jsou v konečném důsledku 
často ve svých pohledávkách vůči dlužníkům v rámci in-
solventního řízení zkracováni, ale taková je realita insol-
venčního zákona. 

Podle insolvenčního zákona je možné využít institutu od-
dlužení zejména 

 právnickou osobou, která není považována za pod-
nikatele a současně nemá dluhy z podnikání, 

 nebo fyzickou osobou, která nemá dluhy 
z podnikání. 

Insolvenční soud ale může povolit oddlužení i takové oso-
bě, která má dluhy z podnikání, musí s tím však souhlasit 
věřitel. Zde se nabízí otázka, zda s tímto jakýkoliv ro-
zumný věřitel může někdy vyslovit souhlas. Odpověď zní 
překvapivě, že ano, a to z jednoho prostého důvodu – podle 
insolvenčního zákona se totiž souhlas věřitele automatic-
ky presumuje a platí, že věřitel souhlasí, pokud nejpozději 
spolu s přihláškou své pohledávky do insolvenčního řízení 
výslovně nesdělí, že s řešením úpadku oddlužením nesou-
hlasí, a toto své stanovisko odůvodní. 

Jen minimum věřitelů však o této presumpci svého sou-
hlasu s oddlužením u dlužníků-podnikatelů ví, natož aby 
svůj nesouhlas v přihlášce pohledávky ještě odůvodňova-
li. Implicitní souhlas věřitele tak v daném případě bývá 
v praxi spíše pravidlem nežli výjimkou. 

Jak docílit schválení oddlužení 
Návrh na povolení oddlužení musí dlužník podat spolu 
s insolvenčním návrhem k příslušnému insolvenčnímu 
soudu. Podá-li insolvenční návrh jiná osoba (např. věři-
tel), lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 
30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku  
a dlužník o tom musí být v takovém případě řádně pou-
čen. 

Insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, 
pokud s ohledem na všechny okolnosti se dá předpoklá-
dat, 

 že jím dlužník sleduje nepoctivý záměr, 

 nebo jednoduše proto, že dlužník nebude schopen 
splácet ani odměnu insolvenčního správce, 

 současně alespoň stejnou částku ostatním věřite-
lům, 

 a k tomu ještě veškeré případné splátky 
na výživném (pokud jej má dlužník povinnost 
platit). 

Insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne 
i v případě, kdy chování dlužníka dokládá lehkomyslný 
nebo nedbalý přístup k plnění svých povinnos-
tí v insolvenčním řízení (např. je-li dlužník nekontaktní, 
nespolupracuje s insolvenčním správcem atp.). 

V dnešní době již není nezbytnou podmínkou pro 
schválení a povolení oddlužení, aby dlužník byl schopen 
uhradit minimálně 30 % pohledávek svých nezajiště-
ných věřitelů. 

Dnes dlužníkům v zásadě může stačit, když budou: 

 schopni hradit za činnost insolvenčního správce, 

 stejnou částku splácet svým věřitelům, 

 a také budou mít na splácení výživného. 

Oddlužení je totiž nejčastěji realizováno plněním 
splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové pod-
staty. 

Připravovaná novela insolvenčního zákona 
Standardní doba pro splnění soudem schváleného oddlu-
žení dnes činí 5 let a jen ve výjimečných případech může 
být 3letá – tato kratší doba pro splnění oddlužení se však 
vztahuje pouze na vybrané kategorie tzv. zranitelných 
osob, mezi které lze zařadit například 

 invalidy, 

 starobní důchodce, 

 mladistvé. 

Popř. zkrácenou 3letou dobu oddlužení zákon posky-
tuje dlužníkům, kteří jsou reálně schopni uhradit ne-
zajištěným věřitelům 60 % pohledávek. 

Dle nedávného vládního návrhu novely insolvenčního 
zákona by však mělo dojít ke zkrácení a sjednocení doby 
oddlužení na 3 roky pro všechny, tedy jak pro podni-
katele, tak i pro nepodnikatele, což představuje další 
zmírnění podmínek oddlužení pro dlužníky. 

Hlavní novinkou připravované novely insolvenčního zá-
kona je proto zavedení 3leté doby pro oddlužení nikoliv 
jen pro úzkou skupinu dlužníků, nýbrž pro všechny bez 
rozdílu, což je velice zásadní změnou. 

https://www.mesec.cz/autori/jiri-matzner/
https://www.mesec.cz/zakony/insolvencni-zakon/
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výlučně k majetku nabytému před nabytím plné svépráv-
nosti. To nebude platit pro peněžitý dluh vzniklý při výdě-
lečné činnosti (podle § 33 OZ). Tedy v situaci, kdy nezleti-
lý, který nenabyl plné svéprávnosti, získal od zákonného 
zástupce souhlas k výdělečné činnosti a k takovému sou-
hlasu přivolil soud. Pak odpovídá výdělečně činný nezleti-
lec provozující obchodní závod nebo jinou obdobnou vý-
dělečnou činnost jako každý jiný za své závazky. 

Znamená to tedy, že vymáhat dluh, který vznikl dítěti, bu-
de možné jen do výše jmění (majetku, prostředků) nezleti-
lého, které měl ke dni přecházejícímu dni, kdy nabyl plnou 
svéprávnost. Za dluhy, které jim vzniknou v dětství, tak 
mladí lidé budou odpovídat jen majetkem (do hodnoty 
majetku), který už v dětství – k 18. roku věku, resp. 
před ním, měli. 

Nebo dluhy zaplatí rodiče jako ručitelé 
Práva věřitelů novela občanského zákoníku brání tím, že 
současně zavádí ručení zákonného zástupce za dluhy, které 
přesahují jmění nezletilého. Bude se to týkat případů, kdy 
dluhy vzniknou na základě právního jednání, k němuž dal 
zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě. Za pe-
něžitý dluh dítěte, který vznikl z právního jednání učiněné-
ho před nabytím plné svéprávnosti, ručí (podle § 899a 
odst. 2 OZ) rodič, který za dítě jednal nebo mu k právnímu 
jednání udělil souhlas. Ručitel ale nemůže vymáhat po 
dlužníkovi vyrovnání tohoto dluhu. 

Rodič tedy nemůže následně vymáhat to, co takto zaplatil 
za dítě, po svém dítěti, byť už bude zletilé. Omezení mož-
nosti vymáhání peněžitých dluhů nezletilého zahrnuje 
i dluhy z nájmu bytu, které na dítě přešly po smrti nájemce, 
s nímž žilo ve společné domácnosti. 

Podle nového § 2282a odst. 1 občanského zákoníku: přejde
-li nájem na nezletilého, který ke dni smrti nájemce nena-
byl plné svéprávnosti, lze splnění dluhu z nájmu vymoci 
pouze z majetku (podle § 899a odst. 1 o. z) (tedy 
z majetku, který nabyl člověk ještě jako dítě před dovrše-
ním zletilosti). 

Zákon zavádí i další opatření: zákonný zástupce, opatrov-
ník nebo poručník, který za nezletilého nájem neukončil, 
ač mohl rozumně předpokládat, že povinnosti vyplývající 
z nájmu nebude nezletilý schopen plnit, ručí za dluh 
z nájmu vzniklý ode dne, kdy se ujal funkce, pokud 
s nezletilým v bytě po přechodu nájmu žil. Ručitel nemůže 
vymáhat po dlužníkovi vyrovnání tohoto dluhu. 

Zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník dítěte tedy 
musí zvážit jeho majetkovou situaci a pokračování 
v nájmu, přičemž ručí za dluhy, a pokud je uhradí (protože 
nestačí majetek dítěte, který nabylo před 18. rokem věku) 
jako ručitel, nemůže se domáhat následného uhrazení dlu-
hu dítětem, byť už bude zletilé. 

Zákaz smluvních pokut vůči dětem mladším 15 let  
a omezení jejich vymáhání vůči lidem do 21 let 
K ujednání, kterým se zavázal k plnění smluvní pokuty 
nezletilý, který v době ujednání nedovršil patnácti let, se 
nově nepřihlíží (podle § 2048 odst. 2 OZ). Ujednání smluv-
ní pokuty s dítětem do 15 let bude tedy nicotné. Nebude ji 
muset platit ani dítě, ani jeho zákonný zástupce. 

I když již právo na smluvní pokutu vzniklo (před 
1. 7. 2021), pak i tak chrání přechodné ustanovení záko-
na (čl. II bodu 3 zákona č. 192/2021 Sb.) osoby do 21 let 
věku. Smluvní pokutu, na kterou vzniklo právo vůči těm, 
kdo dovrší 21 let věku 1. 7. 2021 (nebo jsou mladší), půjde 
vymáhat jen z majetku dle § 899a odst. 1 OZ, tedy 
z majetku, který měl člověk již jako dítě před dovršením 
zletilosti. 

Závěr 
Důvodová zpráva připravované novely insolvenčního zá-
kona opakovaně zmiňuje potřebu poskytnutí „druhé šance“ 
dlužníkům, a to i s ohledem na dopady koronavirové krize. 
Pravděpodobně všichni se shodneme na tom, že každý po-
ctivý dlužník by měl druhou šanci dostat. 

Realita je ovšem bohužel často trochu jiná a je třeba uvést 
na pravou míru, že běžnými praktikami dlužníků využívají-
cích institutu oddlužení bývá využívání tzv. šedé ekono-
miky k dosažení výrazně vyšších výdělků, to vše bez 
odpovědného hrazení svých závazků. 
 Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/jak-vyhlasit-osobni-bankrot-
a-jake-jsou-podminky-pro-schvaleni-oddluzeni/?
utm_source=newsletter-html-
w&utm_medium=text&utm_campaign=2021-06-20 

Odpovědnost za dluhy nezletilých se omezí. 
Ochranu získají i lidé do 21 let. 

TOMÁŠ ZILVAR, 16. 6. 2021 

Pixabay.cz 

Co se mění u dětských dluhů? Jak budou nově a omeze-
ně děti odpovídat za své dluhy? Jak budou ručit zákon-
ní zástupci? Co bude se smluvními pokutami? Jak bu-
dou omezena přísná soudní rozhodnutí? 
Od 1. července 2021 nabude účinnosti novela občanského 
zákoníku, občanského soudního řádu a zákona o zvláštních 
řízeních soudních (zákon č. 192/2021 Sb). Jeho cílem 
je předcházet tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti 
s dluhy – s dluhy, které jim vznikly v dětství jako nezletil-
cům. 

Nová pravidla pro tyto tzv. dětské dluhy se budou vztaho-
vat i na lidi do 21 let věku. Podle původní vládní verze 
návrhu zákona se omezení měla týkat zpětně jen lidí do 
18 let věku, poslanci ale byli velkorysejší. Uvedená opatře-
ní se tak budou týkat všech, kterým bude 21 let a méně 
právě 1. července 2021. 

Zákon v přechodném ust. čl. II bodu 1 výslovně říká: Na 
právní poměry osoby, která dovršila dvacátý první rok vě-
ku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniklé 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí do-
savadní právní předpisy. Kdo tedy dovrší 21 let věku ještě 
do 30. 6. 2021, výhod změn v právní úpravě využít nemů-
že. 

Děti tedy budou chráněny před dluhovou zátěží, která jim 
vznikla v dětství, a současně bude posílena role zákonných 
zástupců. 

Dětské dluhy se budou platit jen z majetku, který měl 
dlužník již jako dítě 
Splnění peněžitého dluhu z právního jednání nezletilého, 
který nenabyl plné svéprávnosti, lze (podle nového § 899a 
odst. 1 občanského zákoníku) vymoci pouze z majetku, 
který nezletilý nabyl před nabytím plné svéprávnosti,  
a majetku, který nabyl právním jednáním vztahujícím se  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p33
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p899
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89/zneni-20210101#p2282
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p899
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-192
https://www.mesec.cz/autori/tomas-zilvar/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-192
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p899
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v zákoně v některých případech Úřad práce zbytečně po-
žádal posudkového lékaře OSSZ o posouzení zdravotní-
ho .stavu žadatele. A to i v případech, kdy k tomu nebyl 
vůbec žádný důvod. Tedy když nárok na průkaz stále 
trval. Tím nyní dochází k odstranění nejasnosti a k výraz-
nému zrychlení prodlužování platnosti průkazu ZTP, 
ZTP/P jako veřejné listiny (plastové kartičky). Toto usta-
novení nikterak nezasahuje do platnosti samotného náro-
ku na průkaz. 

 Navíc byl podle zákona Úřad práce běžně povinen zby-
tečně žádat posudkového lékaře OSSZ o posouzení zdra-
votního stavu žadatele i v některých případech, kdy plat-
nost nároku žadatele na základě jeho časového omezení 
skončila, ačkoli bylo předem zcela jasné, že u těchto po-
stižení se v průběhu času zdravotní stav zlepšit absolutně 
nemohl. Kdy zdravotní postižení zůstává zcela neměnné, 
nebo má spíše tendenci se s postupem času dále horšit. 
Tímto postupem pak byla některá řízení o vystavení prů-
kazu rovněž zcela zbytečně a neúměrně prodlužována. 

Z tohoto důvodu nově schválená úprava zákona obsahuje 
i velmi výraznou změnu, navrženou původně Národní 
radou osob se zdravotním postižením ČR, která byla nej-
více diskutována a vzbudila největší vášně. Touto velmi 
důležitou změnou, která bude mít výrazný vliv na zjedno-
dušení vydávání průkazů a na značné odlehčení posuzo-
vání posudkovými lékaři OSSZ, je ustanovení, které vy-
jmenovává ty zdravotní stavy, znamenající tak závažná 
funkční postižení, u kterých bude u osob starších 18 let 
věku vždy vydáno rozhodnutí bez časového omezení plat-
nosti.  Jde o nejzávažnější diagnózy, které jsou stanoveny 
prováděcí vyhláškou č. 388/2011 Sb. Jedná se o následu-
jící zdravotní stavy: 

 anatomická ztráta několika prstů nohou nebo ztráta 
nohy v nártu a výše až po bérec včetně, 

 anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu 
nebo výše, exteriérový uživatel protézy, 

 anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo  
       v nártu a bérci, 

 anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni 
bérce a předloktí, 

 anatomická ztráta horních končetin v úrovni předlok-
tí, 

 celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více  
s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes 
nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná 
hluchota) u osoby starší 18 let věku, 

 kombinované postižení sluchu a zrak (hluchoslepota) 
funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedo-
slýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle 
Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakos-
ti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší mož-
nou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší 
než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo 
oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v roz-
sahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není 
postižena, 

 oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zra-
ková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 
3/60, minimum lepší než 1/60, 

 anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu 
nebo výše, interiérový uživatel protézy nebo odkáza-
nost na invalidní vozík z uvedeného důvodu, 

 anatomická ztráta dolních končetin v bércích nebo 
výše, 

Kdo řádně nehlídá dítě mladší 13 let, zaplatí jím způso-
benou škodu 
Škodu, kterou způsobí dítě mladší 13 let, nad nímž byl 
zanedbán dohled, bude podle novely, resp. § 2920 odst. 3, 
který do občanského zákoníku přináší, hradit ten, kdo 
nad dítětem zanedbal náležitý dohled. 

Z tohoto pravidla zavádí zákon dvě výjimky. Dítě bude 
odpovědné, pokud škodu způsobí skutkem majícím pova-
hu úmyslného trestného činu, nebo pokud to dovolí jeho 
majetkové poměry. Jde například o případ, kdy dítě zdědí 
rozsáhlé jmění. 

Zákaz přísných soudních rozhodnutí vůči dětem 
Mění se i procesní předpisy, jak už bylo naznačeno, ne jen 
samotný občanský zákoník. Nově není soudu dovoleno, 
aby vydal proti nezletilému (je-li žalovaným ke dni zaháje-
ní řízení nebo ke dni vstupu do řízení nezletilý, který nena-
byl plné svéprávnosti) platební rozkaz a dále rozsudek pro 
zmeškání a v určitých případech také rozsudek pro uznání. 
S těmito procesně-právními instituty si neumějí poradit 
mnozí dospělí, což teprve nezletilci. 

Nesmíme zapomenout, že při nepodání odporu pro-
ti platebnímu rozkazu do 15 dnů získává toto rozhodnutí 
soudu účinky pravomocného rozsudku. Stejně tak už nebu-
de hrozit nezletilým kontumační rozhodnutí, resp. fiktivní 
uznání žalobního nároku. 
 Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/odpovednost-za-dluhy-
nezletilych-se-omezi-ochranu-ziskaji-i-lide-do-21-let/?
utm_source=newsletter-html-
w&utm_medium=text&utm_campaign=2021-06-20 

Novela zákona 329/2011 Sb. definitivně schvá-
lena. Informace NRZP. 
Vážení přátelé, 
v průběhu mnoha měsíců jsme vás informovali o projedná-
vání novely zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby 
se zdravotním postižením, který byl podán poslaneckou 
iniciativou, a to především panem poslancem Vítem Kaň-
kovským. Novela byla konečně, již definitivně, schválena 
v tomto týdnu, kdy Poslanecká sněmovna hlasovala o výše 
zmíněném zákonu, protože Senát zákon vrátil s některými 
připomínkami. Poslanecká sněmovna setrvala na svém 
původním stanovisku, to znamená, že návrhy, které navrhl 
Senát, Poslanecká sněmovna neakceptovala, i když se tý-
kaly problémů lidí s poruchou autistického spektra. 

Co se tedy ve zkratce novelou zákona mění? Stěžejní a pro 
osoby se zdravotním postižením asi nejzajímavější změnou 
bude úprava týkající se průkazů ZTP, ZTP/P. Nejdůležitěj-
ší změnou je zpřesnění, že Úřad práce ČR musí vždy vyža-
dovat posudek posudkového lékaře OSSZ jen při rozhodo-
vání o samotném nároku žadatele na vydání průkazu. Ten-
to nárok se totiž odvíjí od zdravotního postižení žadatele. 
V ostatních případech však nemusí být vždy posudek nut-
ně proveden. 

Novou úpravou je tedy především přesně stanoveno, že 
krajská pobočka Úřadu práce ČR předá příslušné Okresní 
správě sociálního zabezpečení žádost k posouzení schop-
nosti pohyblivosti a orientace žadatele o tento průkaz pou-
ze pro účely řízení o přiznání nároku na průkaz osoby se 
zdravotním postižením. A naopak, v případě, kdy krajská 
pobočka Úřadu práce ČR nerozhoduje o samotném nároku 
na průkaz, nýbrž pouze o vystavení průkazu ZTP, ZTP/P 
jako veřejné listiny kdy nárok zůstává v platnosti a tudíž 
trvá, nová zákonná úprava výslovně zakazuje Úřadu práce 
žádost o vystavení průkazu postoupit k posouzení posud-
kovému lékaři OSSZ. Není tedy na úvaze Úřadu práce, zda 
tak učiní nebo ne. Z aktuální praxe totiž vyplynulo, že na 
základě nejasnosti původního ustanovení zakotveného  

https://www.mesec.cz/clanky/platebni-rozkaz-nepodcenujte/
https://www.mesec.cz/clanky/kontumacni-rozsudek-exekuce-rozsudek-pro-zmekani/
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 anatomická ztráta horních končetin v úrovni lokte 
nebo výše nebo anatomická ztráta horní a dolní 
končetiny v úrovni paže a stehna, 

 funkční ztráta dolních končetin se ztrátou opěrných 
funkcí, 

 neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se 
rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 
1/60, 1/50 až světlocit se správnou světelnou pro-
jekcí nebo omezení zorného pole do 5 stupňů ko-
lem centrální fixace, i když centrální zraková os-
trost není postižena, nebo úplná nevidomost obou 
očí, kterou se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy 
od naprosté ztráty světlocitu až po zachování svět-
locitu s chybnou světelnou projekcí, 

 kombinované těžké postižení sluchu a zraku (těžká 
hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné 
těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozu-
mí ztráta sluchu podle Fowlera horší než 65%,  
a oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí 
zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší 
než 3/60, minimum lepší než 1/60, 

 střední, těžká nebo hluboká mentální retardace 
nebo demence, je-li IQ nižší než 50, 

 psychické postižení se ztrátou duševních kompe-
tencí, s neschopností komunikace a orientace;  
u těžkého stupně autistické poruchy s těžkou poru-
chou verbální a nonverbální komunikace, těžce 
abnormálním nebo rušivým chováním, s minimální 
odpovědí nebo těžce abnormální reakcí na sociální 
stimulaci okolí, 

 neurodegenerativní postižení s akinézou, mnoho-
četnými velmi těžkými hybnými komplikacemi  
a těžkými neuropsychickými projevy. 

Současně však tato zákonná úprava říká, že není vylou-
čeno vydání rozhodnutí o průkazu bez časového ome-
zení i u jiných zdravotních stavů, než u vyjmenova-
ných, jedná-li se o takové stavy, které znamenají tak 
závažná funkční postižení, že je nesmyslné vydané roz-
hodnutí časově omezit. Jde například zejména o trvalé 
nejzávažnější, nebo výrazně progresívní stavy, nebo  
o zdravotní stavy u velmi starých žadatelů v těžkém 
zdravotním stavu, jakými je třeba multimorbidita. 

A tím výrazná zlepšení nekončí. Po diskusi a dalších 
návrzích je nově přílohou tohoto zákona za těžkou vadu 
nosného nebo pohybového ústrojí považován i zdravot-
ní stav označený jako „těžká demence s neschopností 
chůze a odkázaností na mechanický vozík, pokud byl 
vozík osobě předepsán příslušným lékařem a schválen 
revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nebo těžká 
demence provázená těžkým syndromem geriatrické 
křehkosti a imobility prokázané geriatrickým vyšetře-
ním“. Pod tímto složitým pojmem se skrývá výrazné 
usnadnění běžného denního života velké skupiny těžce 
dementních osob, které jsou současně imobilní a jejich 
rodin, které o ně pečují. V praxi to totiž znamená, že  
i tyto osoby mají nárok na příspěvek na zakoupení stej-
ných zvláštních pomůcek jako všechny osoby trpící 
těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí. Toto 
opatření je velmi praktické a zvlášť důležité přede-
vším pro osoby ve většinou pokročilém věku, které 
trpí často multimorbiditou (ale samozřejmě nejen 
pro ně, nýbrž i pro mladé osoby s těžkou demencí), 
které doposud z důvodu svých zdravotních postižení 
neměly na tyto příspěvky nárok. To v praxi působilo 
značné, často nepřekonatelné až zcela neřešitelné potíže  

celým jejich rodinám.  Současně se bohužel v minulém ob-
dobí, při  používaném výkladu zákona velmi často jednalo 
rovněž  o výrazně diskriminační opatření a o zcela nepřija-
telné omezení základního práva těchto osob na svobodu 
pohybu. 

Výraznou pomoc tvoří i nová úprava nároku na poskytnutí 
příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového 
vozidla nebo speciálního zádržního systému pro osoby trpící 
„autistickými poruchami s těžkým funkčním postižením,  
s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými proje-
vy autoagrese nebo heteroagrese, přetrvávajícími i přes za-
vedenou léčbu“. Zmíněné osoby se nachází v tak závažném 
zdravotním stavu, který jim zcela znemožňuje dopravu běž-
nými prostředky hromadné dopravy. Tudíž cestování, byť 
třeba ve formě pouhé krátké přepravy k lékaři, je pro ně 
prakticky neřešitelným problémem. Smutnou pravdou ale je, 
že pečující o tyto osoby je musí bohužel velmi často přepra-
vovat i na abnormálně dlouhé vzdálenosti. Specializovaná 
zařízení zaměřená na tato postižení totiž bohužel většinou 
nebývají v dosahu jejich bydliště, neboť jejich síť není nato-
lik hustá. Na základě jejich zdravotního stavu jim však vel-
mi často příspěvek na pořízení motorového vozidla v minu-
losti nemohl být poskytnut. 

V neposlední řadě nová úprava zákona obsahuje i několik 
užitečných technických opatření, která některá řízení zjed-
nodušují. Doplněny byly z původního ministerského návrhu, 
nebo byly výsledkem uzavřených kompromisů, vyplynulých 
z jednání. Z této kategorie úprav je důležitá, nově zakotvená 
povinnost Úřadu práce 90 dní před koncem platnosti průka-
zu ZTP, ZTP/P jako veřejné listiny písemně informovat jeho 
držitele o končící platnosti průkazu. Toto organizační opat-
ření výrazně napomůže držitelům průkazu vyřídit s Úřadem 
práce včas všechny náležitosti potřebné k prodloužení plat-
nosti průkazu a vydání nové plastové kartičky. Mělo by se 
jím tak předejít situacím, kdy držitelé požádali Úřad práce  
o vystavení nového průkazu těsně před ukončením platnosti 
průkazu starého, nebo dokonce až po vypršení jeho platnos-
ti, a tím pak sami způsobili situaci, kdy až do vystavení no-
vého průkazu Úřadem práce museli být po velmi dlouhou 
dobu zcela bez průkazu. To jim samozřejmě způsobilo 
množství velmi nepříjemných problémů, především větši-
nou v cestování. 

Novela však obsahuje i další užitečné úpravy technického 
charakteru. Jinak, jednodušeji nyní formuluje finanční spo-
luúčast žadatele o příspěvek na zvláštní pomůcku u pomů-
cek, jejichž cena je nižší než 10 000 Kč. Nově zakotvuje 
pevnou spoluúčast na ceně pomůcky u žadatele o příspě-
vek. Nyní nově zákonná spoluúčast činí pevnou částku 
ve výši 1 000 Kč místo původních 10%, nejméně však 1 000 
Kč. Obsahuje i některá další zpřesnění organizačního cha-
rakteru. Zejména např. omezuje maximální výši příspěvku 
na pořízení motorového vozidla, která nemůže přesáhnout 
celkovou pořizovací cenu motorového vozidla, u příjemců 
kupující vozidlo s nižší cenou, než kolik činí standardní 
příspěvek dle zákona. Toto opatření předchází povinnosti 
žadatele vrátit přeplatek na příspěvku, převyšující celkovou 
cenu vozidla, která v minulosti v některých případech žada-
telům vznikala. Byla jim totiž ze zákona Úřadem práce při-
znána pevná výše příspěvku, neboť zákon jinou přiznat neu-
možňoval i v případech, kdy žadatel ve skutečnosti kupoval 
vozidlo o celkové nižší ceně, než jakou výši příspěvku obdr-
žel a jaká byla žadateli Úřadem práce poskytnuta. Následné 
vracení přeplatku pak činilo zbytečné administrativní potíže 
jak Úřadu práce, tak příjemci příspěvku. 

Praktická je i zakotvená změna, kdy zletilou osobu může  
v řízení o nároku podle tohoto zákona zastupovat člen do-
mácnosti, který je k tomu oprávněn podle občanského záko- 
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níku. Jde o opatření, které velmi zjednodušuje jednání ve 
prospěch osob, pro které je samostatné vyjednávání buď 
zcela nemožné, nebo velmi obtížné, případně osob s nějakou 
formou mentální retardace, a to v případě, že nemusí být 
povinně zastupovány soudem určeným opatrovníkem. 

Novela obsahuje i organizační řešení zastavení či obnovení 
výplaty příspěvku na mobilitu podle § 15, odst. 4. Jde o situ-
aci, kdy byla oprávněné osobě poskytována zdravotní péče  
v průběhu hospitalizace po celý kalendářní měsíc. Po tuto 
dobu ze zákona bohužel tento příspěvek nenáleží. Novela 
řízení okolo tohoto ustanovení velmi prakticky pro obě zú-
častněné strany zjednodušuje. 

Schválená novela by měla odstranit všechny nejasnosti  
a pochyby, které mohly v probíhajícím řízení na straně Úřa-
du práce vznikat. V budoucnu by se tedy neměly rozvinout 
podobné polemiky či přímo spory mezi žadateli o příspěvky 
na straně jedné a Úřadem práce na straně druhé. NRZP ČR 
věří, že tato novela výrazně napomůže i ke značnému zrych-
lení řízení, odlehčení posudkové služby OSSZ a k větší po-
hodě a spokojenosti osob se zdravotním postižením. 
Vážení přátelé, zákon musí ještě vyjít ve Sbírce zákonů  
a jeho platnost je v zákoně stanovena od 1. 1. 2022. 
Přeji vám všechno dobré. 
S pozdravem 
Mgr. Václav Krása 
předseda NRZP ČR 

Informace č.: 67 – 2021  
(Zkrácení platnosti poukazu + Osobní asisten-
ce) 
Vážení přátelé, 
jak jsme zjistili, došlo ke změně délky platnosti Poukazů na 
zdravotnické prostředky, jejichž platnost se mění z 90 dnů 
na 30 dní. Prosíme, abyste informaci co nejvíce šířili. Infor-
mace je velmi důležitá. Dřívější doba platnosti 3 měsíce od 
26. 5. 2021 neplatí. Podrobnosti najdete na stránkách VZP 
ČR, www.vzp.cz. 

Lhůta pro uplatnění poukazu je zkrácena z 90 na 30 dnů od 
jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisují-
cí lékař jinak. S účinností od 26. 5. 2021 se v souladu se 
zákonem č. 89/2021 Sb. mění doba možnosti uplatnění pou-
kazu u výdejce zdravotnických prostředků. Nově lze poukaz 
na léčebnou a ortopedickou pomůcku, poukaz na foniatric-
kou pomůcku a poukaz na optickou pomůcku u výdejce 
(lékárna, optika, smluvní výdejce, výdejna) uplatnit jen do 
30 dnů od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li 
předepisující lékař jinak, nejpozději však do jednoho roku. 
Poukazy vystavené do 25. 5. 2021 lze uplatnit dle původní 
legislativní úpravy do 90 dnů od jejich vystavení. 
A tady ještě přímý odkaz na stránky: 

https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/zmena-platnosti-poukazu
-na-zdravotnicke-prostredky 

Vážení přátelé, ještě vás informujeme o tom, že jsme oslovili 
ministry a poslance s tím, aby nepodpořili sloučení Pečova-
telské služby a Osobní asistence. Bohužel, jak se zdá, paní 
poslankyně Jana Pastuchová, předsedkyně Výboru pro soci-
ální politiku je rozhodnuta poslaneckou novelu zákona o 
sociálních službách, kde se navrhuje ono sloučení, prosadit 
za každou cenu. Proto prosím nepolevujte v dopisech na 
vaše poslance i na paní předsedkyni Výboru, s tím, že odmí-
táte sloučení těchto dvou služeb, protože tím dojde k zániku 
Osobní asistence. 
Přeji vám všechno dobré. 
S pozdravem 

Mgr. Václav Krása 
předseda NRZP ČR 

Dlužné výživné od července nahradí stát. Ale 
jen některým rodičům. 
GABRIELA HÁJKOVÁ, 30. 6. 2021 

Autor: Shutterstock 

V červenci odstartuje náhradní výživné. Kteří rodiče 
na něj dosáhnou, v jaké výši ho mohou získat, jak 
dlouho jim stát dávku bude vyplácet a jaké podmínky 
je nutné splňovat?  
Stát od 1. července spouští náhradní výživné. Nová soci-
ální dávka, kterou ukotvuje zákon č. 588/2020 Sb., je 
určena pro nezaopatřené děti nebo jejich zákonné zástup-
ce, jež je mají v péči a kterým druhý z rodičů neposílá 
žádné, nebo jen částečné výživné. 

Kdo může požádat o náhradní výživné 
O náhradní výživné může požádat nezaopatřené dítě 
v případě, že dosáhlo zletilosti. Toto pravidlo se nevzta-
huje na děti, které jsou v plném přímém zaopatření zaří-
zení pro péči o děti nebo mládež, nebo děti, kterým náleží 
příspěvek na úhradu potřeb podle jiného právního předpi-
su. 

Pokud nemá dítě procesní způsobilost, podává žádost 
jeho zákonný zástupce. Tím je: 

 rodič, kterému bylo dítě svěřeno do péče, 

 poručník, 

 pěstoun, 

 soudem stanovený opatrovník, 

 jiná osoba, které bylo nezletilé dítě svěřeno do 
péče. 

3000 Kč na dva roky 
Dávka může činit maximálně 3000 Kč měsíčně. Jeho 
skutečná výše se ale odvíjí od toho, jaké výživné vám 
přiznal soud v rozsudku o povinnosti hradit výživné nebo 
v rámci schválené dohody o výživném. Výše měsíční 
dávky se stanovuje jako rozdíl soudně přiznaného mě-
síčního výživného a částky, kterou v daný měsíc po-
vinný skutečně uhradil. 

Není to tedy tak, že automaticky dostanete 3000 Kč. Po-
kud soud vyměřil měsíční výživné např. ve výši 2500 Kč, 
dostanete maximálně 2500 Kč (v případě, že druhý 
z rodičů na výživném daný měsíc nezaplatil nic). Pokud 
by při stanoveném výživném ve výši 2500 Kč zaplatil 
v daném měsíci 500 Kč, dostanete 2000 Kč. V případě, 
že soud přiznal výživné ve výši 5000 Kč měsíčně a vy 
byste od povinného v daném měsíci nedostali nic, dosta-
nete na náhradním výživném 3000 Kč. 

Výše dávky se stanovuje a vyplácí vždy za období čtyř 

kalendářních měsíců od měsíce podání žádosti (resp. 
splnění podmínek nároku). Vyplácí se každý měsíc zpět-

ně. 

http://www.vzp.cz/
https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/zmena-platnosti-poukazu-na-zdravotnicke-prostredky
https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/zmena-platnosti-poukazu-na-zdravotnicke-prostredky
https://www.mesec.cz/autori/gabriela-hajkova/
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?o=8&T=898
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Poskytnutá suma vychází z měsíčního průměru uloženého 
a skutečně uhrazeného výživného v tzv. rozhodném obdo-
bí. Důvodem „průměrování“ sumy je fakt, že povinná oso-
ba může každý měsíc plnit svou vyživovací povinnost pou-
ze částečně a zaslat dítěti vždy jinou částku, uvádí minis-
terstvo práce ve své zprávě. 

Pro trvání nároku na náhradní výživné i na další obdo-
bí musíte zajít jednou za čtyři měsíce na pobočku úřadu 
práce a zanést sem potřebné podklady, abyste prokázali, že 
váš nárok na dávku stále trvá. Na pracák musíte jít nejpoz-
ději do konce prvního měsíce tohoto období a prokázat 
výši případného uhrazeného výživného za období čtyř ka-
lendářních měsíců předcházejících těmto čtyřem měsícům, 
na které se nárok na výplatu náhradního výživného proka-
zuje. Jinak se výplata dávky zastaví. Pokud neprokážete 
výši případného uhrazeného výživného ani do konce po-
sledního měsíce v období daných čtyř měsíců, za které by 
se mělo náhradní výživné vyplácet, nárok na dávku zanik-
ne. 

Příklad 
Náhradní výživné vyplácené v srpnu, září, říjnu a listopadu 
2021 vychází z částek výživného za měsíce červenec, čer-
ven, květen a duben 2021. Aby byla dávka vyplácena 
i v dalších měsících (tzn. v prosinci 2021, lednu, únoru a 
březnu 2022), musíte doložit uhrazené výživné za měsíce 
srpen, září, říjen a listopad 2021 nejpozději do konce pro-
since 2021. V opačném případě se výplata dávky zastaví od 
prosincové splátky.  

Neprokážete-li do této doby výši uhrazeného výživného, 
zastaví se výplata náhradního výživného od prosincové 
splátky. Neprokážete-li výši uhrazeného výživného ani do 
konce měsíce března 2022, nárok na dávku vám zanikne. 
Nárok samozřejmě může vzniknout znovu. Novou žádost 
ale můžete podat nejdříve po uplynutí čtyř měsíců od kon-
ce měsíce, ve kterém vám pracovní úřad dávku odebral. 

Úřad práce může náhradní výživné pro každé dítě vyplatit 
v součtu maximálně 24×, př ičemž výplaty nemusí jít po 
sobě. 

V případě, že by náhradní výživné za měsíc nedosáhlo hra-
nice 100 Kč, vyplatí se dávka jednou za čtyři měsíce, vždy 
na konci tohoto období. 

Celkovou výši vyplaceného náhradního výživného bude 
stát prostřednictvím úřadu práce vymáhat na dlužníkovi. 

Podmínky nároku na náhradní výživné 
Abyste dosáhli na novou dávku, musíte splnit několik pod-
mínek. 

Předně musíte dokázat, že situaci s dlužným výživným 
aktivně řešíte. Slovy ministerstva práce prokazujete, že jste 
využili všech zákonných možností, jak výživné získat, a 
pro jeho vymožení jste tedy podali návrh na exekuci ne-
bo soudní výkon rozhodnutí. Vyživovací povinnost je 
tak stanovena exekučním titulem z rozhodnutí soudu, ale 
rodič-dlužník ji neplní buď vůbec, nebo jen částečně. 

Náhradní výživné náleží jen na nezaopatřené dítě. Tím je 
dítě do 18. roku. V případě, že se soustavně připravuje na 
budoucí povolání studiem, považuje se za nezaopatřené do 
26. roku. 

Potvrzení o nezaopatřenosti dítěte je určené pro nezao-
patřené děti po skončení povinné školní docházky a vždy 
od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž 
dítě dovršilo 15 let. 

 Nezaopatřenost dítěte musíte prokázat jedním 
z následujících potvrzení: 

 rodný list (pro děti do 15 let) 

 
 potvrzení o studiu (pro děti od 15 let) 

 potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte, 

 potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat 
na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou 
činnost pro nemoc či úraz, 

 potvrzení o vedení v evidenci ÚP pro uchazeče 
o zaměstnání po skončení povinné školní docházky 
do 18. roku věku. 

Dítě musí mít na území ČR trvalý pobyt (pokud zákon 
v přesně vymezených případech nestanoví jinak) a reálné 
bydliště (dlouhodobě se tedy zdržuje v ČR, žije zde 
s rodinou, popř. existují jiné významné důvody, zájmy či 
aktivity, jejichž souvislost dokládá sepětí s ČR). 

Výživné vymáháte v exekučním řízení nebo v řízení  
o soudním výkonu rozhodnutí. Tuto podmínku splníte  
i v situaci, kdy byly soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce 
zastaveny pro nemajetnost povinné osoby.  

A to v posledních čtyřech měsících před podáním žádosti  
o náhradní výživné, příp. v průběhu tohoto řízení nebo po 
přiznání nároku na tuto dávku. V případě, že neprokáže-
te podání návrhu na exekuci nebo soudní výkon rozhodnu-
tí, nárok vám nevznikne. 

Jak požádat o náhradní výživné 
Lhůta pro vyřízení žádosti je do jednoho měsíce od data, 
kdy měl úřad práce všechny potřebné a řádně vyplněné 
doklady. O výsledku dostanete písemné rozhodnutí, proti 
kterému se můžete odvolat. 

Žádost o náhradní výživné musíte podat na předepsaném 
tiskopise, který najdete na webu ministerstva práce, kde ho 
můžete vyplnit online nebo se předem podívat na vyplně-
ný vzor. 

Tiskopis žádosti vč. příloh a dalších podkladů můžete na 
úřad poslat i elektronicky. Buď e-mailem se zaručeným 
elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím datové 
schránky. 

Formuláře najdete samozřejmě i na oddělení státní sociální 
podpory kontaktního pracoviště místně příslušného úřadu 
práce (dle trvalého bydliště dítěte), kde můžete žádost po-
dat v papírové podobě. 

K žádosti musíte dále přiložit: 

 exekuční titul (rozsudek soudu), v němž je stanove-
na vyživovací povinnost (originál nebo úředně ově-
řená kopie), 

 doklad prokazující výši částečného plnění výživné-
ho (např. výpis z účtu, písemné potvrzení o předání 
a převzetí výživného), 

 doklad prokazující nezaopatřenost dítěte (rodný list, 
u dítěte od 15 let potvrzení o studiu aj.), 

 doklad osvědčující, že byl podán návrh na exekuci 
nebo soudní výkon rozhodnutí (pokud výživné vy-
máháte v zahraničí, musíte přiložit doklad osvědču-
jící, že byl podán návrh na exekuci nebo soudní 
výkon rozhodnutí příslušnému orgánu v zahraničí 
nebo žádost o vymáhání výživného prostřednictvím 
Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí). 

K formuláři musíte připojit i přílohy, záleží na vaší kon-
krétní situaci: 

 prohlášení o přijatém výživném a případném po-
stoupení pohledávky (povinná příloha, i pokud jste 
žádné výživné od povinného nedostali), 

 potvrzení o studiu (jen u dětí od 15 let), 

 potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte, 

https://www.mpsv.cz/web/portal/fasBridge?formID=304
https://www.mpsv.cz/web/portal/fasBridge?formID=304
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-nahradni-vyzivne
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prohlaseni-o-prijatem-vyzivnem-a-pripadnem-postoupeni-pohledavky#obsah
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prohlaseni-o-prijatem-vyzivnem-a-pripadnem-postoupeni-pohledavky#obsah
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/potvrzeni-o-studiu#obsah
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/potvrzeni-o-zdravotnim-stavu-nezaopatreneho-ditete#obsah
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 potvrzení o neschopnosti přípravy na povolání, 

 potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce. 

Pokud by nastala změna, která ovlivňuje nárok nebo výši 
náhradního výživného (např. změna výživného určeného 
soudem, ukončení studia apod.), musíte o tom písemně in-
formovat danou pobočku úřadu práce do 8 dnů. 

Žádost vč. všech příloh a dokladů musíte podat na každé 
dítě, u kterého soud rozhodl o výživném, zvlášť. 

Pokud uvádíte, že pohledávka na výživné byla postoupena, 
dokládáte ještě doklad prokazující její postoupení. 

Pokud si nevíte rady s vyplněním formuláře nebo potřebuje-
te další informace, můžete se obrátit na call centrum Úřadu 
práce ČR (bezplatná linka 800 77 99 00) nebo napsat na e-
mail: 

 kontaktni.centrum@mpsv.cz, 

 callcentrum@mpsv.cz, 

 nahradnivyzivne@uradprace.cz. 

Výplata náhradního výživného 
Náhradní výživné vám úřad práce vyplatí bezhotovostním 
převodem nebo poštovní poukázkou. Způsob výplaty může-
te měnit. 

Pokud nemá dítě procesní způsobilost (např. nedosáhlo 
věku 18 let), je náhradní výživné vypláceno jeho zákonné-
mu zástupci. Po dosažení 18 let může zletilé (ale stále neza-
opatřené) dítě požádat o změnu způsobu výplaty dávky. 

Náhradní výživné nepodléhá výkonu rozhodnutí nebo exe-
kuci. 
Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/dluzne-vyzivne-od-cervence-
nahradi-stat-ale-jen-nekterym-rodicum/?utm_source=newsletter-
html-w&utm_medium=text&utm_campaign=2021-07-04 

Informace VZP. 
Zapomněl jste pojišťovně oznámit změnu bydliště. Je 
stanoven nějaký termín, do kdy jsem to měl udělat?  
A hrozí nějaký postih? 

Oznamovací povinnosti, včetně lhůt a případných sank-
cí, stanoví zákon o veřejném zdravotním pojištění, při-
čemž některé se týkají všech pojištěnců a další jsou sta-
noveny plátcům pojistného (zaměstnavatel, OSVČ atd.). 

Pojištěnec je povinen své zdravotní pojišťovně oznámit 
změny jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného 
čísla, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Pokud 
se v místě trvalého pobytu nezdržuje, musí oznámit také 
adresu místa pobytu na území České republiky, kde se 
převážně zdržuje („bydliště“). Přestože není bydliště uvede-
no na průkazu pojištěnce (a při změně tedy není vystavován 
nový průkaz pojištěnce), adresa je jedním z údajů v registru 
pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění. Správně uve-
dená adresa je samozřejmě důležitá pro komunikaci pojiš-
ťovny s pojištěncem. 

K nahlášení změny bydliště není žádný zvláštní formulář, 
používá se Přihláška a evidenční list pojištěnce. Najdete ji 
na www.vzp.cz/tiskopisy; k dispozici je rovněž na všech 
pracovištích VZP. V horní části formuláře je třeba zaškrt-
nout, že jde o změnu. Lze ho vyplnit v elektronické podo-
bě přímo v počítači a poté vytisknout, nebo vytisknout 
a ručně vyplnit. Vyplněný a podepsaný formulář stačí vho-
dit do boxu na pobočce, poslat poštou na adresu VZP ČR, 
P. O. BOX 111, 586 11 Jihlava, nebo odeslat mailem na 
adresu info@vzp.cz. VZP rovněž akceptuje možnost sdělit 
svoji novou adresu prostřednictvím infolinky 952 222 222. 

Připomínáme také povinnost oznámit své zdravotní pojiš-
ťovně ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce. Tuto po- 

vinnost je nutno splnit do 8 dnů. Využít můžete webový 
formulář, kterým ztrátu nahlásíte a zároveň tak požádáte  
o vydání nového průkazu. 

Pokud pojištěnec neoznámí změnu jména, příjmení, trvalé-
ho pobytu nebo rodného čísla či ztrátu nebo poškození 
průkazu, může dostat pokutu do výše 500 Kč. 

Co je a co není u stomatologa hrazeno  
pojišťovnou? 
Stomatologické výkony, které nejsou hrazené pojišťovnou, 
jsou vyjmenovány přímo v zákoně o veřejném zdravotním 
pojištění. Dále nejsou hrazené ty výkony, které nesledují 
léčebný účel – například lepení různých ozdob na zubní 
korunku nebo bělení chrupu. Opačný princip platí 
u stomatologických výrobků, které jsou hrazeny jen tehdy, 
pokud jsou v zákoně vyjmenovány jako hrazené. 

Obecně platí, že stomatologické výkony jsou buď plně 
hrazené, anebo nehrazené ze zdravotního pojištění. V sou-
časné době neexistuje žádný výkon s částečnou úhradou, tj. 
na který by pacient nějakou částku doplácel. I v tom se 
výkony liší od stomatologických výrobků, které zákon 
rozděluje na plně hrazené, částečně hrazené a nehrazené ze 
zdravotního pojištění. 

Ze zdravotního pojištění se nehradí pečetění fisury, 
nasazení kofferdamu, trepanace alveolu, augmentace, říze-
ná tkáňová regenerace a implantace v zubním lékařství, 
provizorní můstek zhotovený v ordinaci, oprava fixní ná-
hrady v ordinaci, odborná ortodontická konzultace na žá-
dost pacienta a intraligamentární anestézie (speciální druh 
místního znecitlivění jen jednotlivých zubů). Tyto výkony 
vždy hradí pacient. 

Některé výkony jsou hrazené jen za určitých podmí-
nek, které stanoví zákon o veřejném zdravotním pojiš-
tění. Například výplň zubu (plomba) se ze zdravotního 
pojištění se hradí v souladu s podmínkami uvedenými v 
příloze č. 1 zákona, platnými pro období, kdy byl výkon 
proveden. 

Profylaktická kontrola ústní hygieny je hrazena nejvýše 
dvakrát ročně a pokud by pacient požadoval další kontrolu 
v roce, musí ji zaplatit sám. Podobně profylaktické odstra-
nění zubního kamene je hrazeno nejvýše jednou ročně, 
nikoli tedy při každém ze dvou preventivních vyšetření, na 
která má pojištěnec bezplatně nárok. Lokální fluoridace se 
hradí, jen pokud je použit přípravek s aminfluoridem bez 
nosiče. Při použití jiného přípravku platí lokální fluoridaci 
pacient. 

Endodontické ošetření je hrazeno jen tehdy, jde-li o pri-
mární ošetření, které bylo provedeno metodou centrálního 
čepu; endodontické ošetření jinou metodou platí pacient. 
Stejně tak si platí přechodnou dlahu, pokud byl použit jiný 
materiál, než samopolymerizující kompozitní pryskyřice.  

Připomínáme, že povinností lékaře, který má smlouvu 
s pacientovou zdravotní pojišťovnou, je nabídnout pacien-
tovi ošetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění. 
Všechny tyto výkony jsou obsaženy v úhradové vyhlášce 
platné pro příslušné období. Jedná se o seznam diagnostic-
kých a léčebných postupů za použití standardních materiá-
lů (viz tabulku Výše úhrad ambulantních stomatologických 
služeb – stomatologických výkonů hrazených z veřejného 
zdravotního pojištění). U těchto výkonů je nepřípustná 
jakákoliv úhrada pacientem, tj. lékař nesmí po pacientovi 
požadovat žádný doplatek. 

Více informací najdete na www.vzp.cz/stomatologie.  
Vlastimil Sršeň 

tiskový mluvčí 

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/potvrzeni-o-neschopnosti-nezaopatreneho-ditete-soustavne-se-pripravovat-na-budouci-povolani-nebo-vykonavat-vydelecnou-cinnost-pro-nemoc-nebo-uraz#obsah
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/potvrzeni-o-vedeni-v-evidenci-uradu-prace-pro-uchazece-o-zamestnani-po-skonceni-povinne-skolni-dochazky-do-18-roku-veku#obsah
https://www.vzp.cz/platci/formulare
mailto:info@vzp.cz
https://moje.vzp.cz/ztrata-prukazu
https://moje.vzp.cz/ztrata-prukazu
https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/jake-zubni-plomby-hradi-od-ledna-pojistovna
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/ostatni/vyse-uhrad_stomatologicke-vykony_2021.pdf
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/ostatni/vyse-uhrad_stomatologicke-vykony_2021.pdf
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/ostatni/vyse-uhrad_stomatologicke-vykony_2021.pdf
http://www.vzp.cz/stomatologie


9 

 

 
 

 
Lze pobírat najednou starobní a vdovský 
důchod? Příklady. 
13.07.2021 | Petr Gola, Finance.cz 
Souběh starobního a invalidního důchodu není možný, 
ale pobírat současně např. starobní důchod a vdovský 
důchod nebo invalidní důchod a vdovský důchod lze. Jak 
se v takových případech počítá celková částka důchodu? 
Naše příklady vám to ukážou. 
V případě nároků na dva důchody, které lze dostávat 
současně, je celková obdržená částka na účet nižší, než 
činí jednoduchý součet těchto dvou důchodů. V takovém 
případě se totiž v plné výši pobírá pouze vyšší z důcho-
dů a z druhého nižšího důchodu pouze polovina pro-
centní výměry. Uplatňuje se totiž postup dle § 59 záko-
na o důchodovém pojištění, č. 155/1995 Sb. v platném 
znění.  
Může důchodce na starobním a vdovském důchodu 
pracovat? Ano, neomezeně! 

Základní a procentní výměra důchodu 
Každý důchod se skládá ze základní výměry a procent-
ní výměry. 
Základní výměra je u všech penzí stejně vysoká  
a v roce 2021 činí 3 550 Kč. Druh důchodu, dosaho-
vané příjmy, získaná doba pojištění či rodinná situace 
nemá na výši základní výměry důchodu žádný vliv. 

Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním prů-
běhu pojištění. Čím vyšší rozhodné příjmy a získaná 
doba pojištění, tím vyšší procentní výměra důchodu. 

Jak vysoký je vdovský důchod? 
Procentní výměra vdovského (vdoveckého) důcho-
du činí polovinu procentní výměry starobního nebo 
invalidního důchodu třetího stupně, kterou pobíral 
nebo na kterou by měl nárok zemřelý manžel 
(manželka). 

Standardně se vdovský důchod pobírá jeden rok a po 
uplynutí jednoho roku pouze v případě, že je splněna 
některá ze zákonných podmínek (např. péče o nezaopat-
řené dítě, dosažení legislativou požadovaného věku). 
Pokud se přestane po roce vdovský důchod pobírat a je 
některá ze zákonných podmínek následně splněna do 
dvou let, tak se výplata vdovského důchodu na základě 
podané žádosti obnoví. 

Žádné krácení kvůli vlastnímu výdělku 
Vlastní příjem ze závislé činnosti nebo samostatné výdě-
lečné činnosti nemá žádný vliv na výpočet souhrnného 
důchodu při nároku na dva důchody. Rovněž z důvodu 
pobírání dvou důchodů současně nedochází k žádnému 
příjmovému nebo pracovnímu omezení. I vdova pobíra-
jící současně vlastní starobní důchod a vdovský důchod 
po zemřelém manželovi může mít tedy nadstandardní 
vlastní příjmy ze zaměstnání (i např. s povinností platit 
7% solidární daň) a pracovat na smlouvu na dobu neurči-
tou. 
Praktický příklad 1)  
Vyšší vdovský důchod 
Paní Simona pobírá vdovský důchod po zemřelém 
manželovi ve výši 12 550 Kč (základní výměra 3 550 Kč 
+ procentní výměra 9 000 Kč). Paní Simona má vysoký 
vdovský důchod, protože zemřelý manžel měl velmi vy-
soké příjmy po celý produktivní život. 
Paní Simona odejde v červenci do předčasného důcho-

du a měsíční předčasný dů-
chod činí 10 950 Kč 
(základní výměra ve výši  
3 550 Kč + procentní výmě-
ra ve výši 7 400 Kč).  

Vdovský důchod má paní Simona vyšší, proto bude v plné 
výši pobírat vdovský důchod a polovinu procentní výměry 
vlastního důchodu v částce 3 700 Kč (7 400 Kč x 50 
%). Souhrnný měsíční důchod je tedy 16 250 Kč (12 550 Kč 
+ 3 700 Kč). 

Praktický příklad 2) Vyšší starobní důchod 
Paní Milena má vlastní starobní důchod ve výši 13 750 Kč 
(základní výměra 3 550 Kč + procentní výměra 10 200 Kč). 
Zemřelý manžel pobíral ke dni úmrtí v červnu starobní dů-
chod 14 550 Kč (základní výměra 3 550 Kč a procentní vý-
měra 11 000 Kč). Vdovský důchod z pobíraného starobního 
důchodu zemřelého manžela je 9 050 Kč (3 550 Kč + 
(11 000 Kč x 50 %). Vlastní starobní důchod má paní Milena 
vyšší, a proto ho bude pobírat v plné výši. Z vdovského dů-
chodu bude pobírat jen polovinu procentní části, tedy 2 750 
Kč (5 500 x 50 %). Souhrnný měsíční důchod bude paní Mi-
lena mít 16 500 Kč (13 750 Kč + 2 750 Kč). 
Zdroj: https://www.finance.cz/533082-vyplata-dvou-duchodu-v-
prikladech/ 

Příspěvky čtenářů 
V domově sv. Josefa v Žirči   
V domově sv. Josefa v Žirči-jediném pobytovém zařízení pro 
pacienty s RS  jsem absolvovala  vzdělávací seminář pro 
nemocné roztroušenou sklerózou. Seminář byl pro mne vel-
kým přínosem, kromě přednášek s užitečnýma radami  jsme 
si mohli vyzkoušet různé pomůcky, poradili jak si usnadnit 
život s touto nemoci a  ochotně odpovídali na dotazy. 

Ráda bych poděkovala paní  Pavlíně Klecarové i ostatním 
přednášejícím  a zaměstnancům tohoto zařízení za moc vzor-
nou přípravu i péči o účastníky kurzu.  

Kveta Menšíková   Roska Brno - město 

https://www.finance.cz/autori/petr-gola/
https://www.finance.cz/532539-omyly-u-vdovskeho-duchodu/
https://www.finance.cz/532539-omyly-u-vdovskeho-duchodu/
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Unie Roska-česká MS společnost, z. s.  

Národní konference a Světový den RS  
Týden s RS: Místo pro kvalitní život  
s roztroušenou sklerózou, 24. 5. -  30. 5. 2021 

Po celý týden jsme měli pro každý den připravenou před-
nášku přes ZOOM nebo předtočenou. Každá přednáška 
byla zakončena cvičením, které si pro nás připravili studenti 
nebo lektoři z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity 
Karlovy. 
Přednášky a cvičení jsou volně dostupné na našich webo-
vých stránkách www.roska.eu. Přednášky mohou být zají-
mavé i pro pacienty s jinými diagnózami. Cvičit může pod-
le videí každý.  

V pondělí se přes ZOOM připojila MUDr. Petra Vykydalo-
vá s přednáškou - Novinky v léčbě RS. Jediná tato přednáš-
ka je dostupná pouze interně. Pro odkaz si můžeme napsat 
na roska@roska.eu. 

Následovalo cvičení, které pro nás předtočila Aneta. Byla to 
jóga pro mobilitu páteře. 

Problémy s močením pravděpodobně nepatří mezi záleži-
tosti, o kterých bychom se rádi bavili se svými přáteli nebo 
s rodinou. Pro pacienty bývá daleko jednodušší svěřit se s 
tím, že mají potíže například se zrakem nebo trpí bolestmi. 
Ale problémy s močovým měchýřem nelze rozhodně igno-
rovat. Proto byla na úterý připravena přednáška od MUDr. 
Pavla Tolingera – Urologická problematika pacientů s RS - 
problematika dolních močových cest. 

Po zajímavé přednášce se opět cvičilo, a to s cvičitelkou 
Janou, která si pro nás připravila jemné cvičení s prvky 
jógy Jin Jogy. 

Středa MUDr. Zbyšek Pavelek, Ph.D. – Personalizovaná 
medicína u RS. Personalizovaná medicína (PM) je multidis-
ciplinární vědní obor, který se na různých úrovních zabývá 
optimalizací léčebných a diagnostických postupů u konkrét-
ního pacienta s využitím moderních informačních metod. 
Jejím primárním cílem je individuální správná léčba pro 
konkrétního pacienta, navíc aplikovaná ve správný čas. 
Každý člověk je jedinečný z pohledu genetické predispozi-
ce, a proto se také tolik liší jeho reakce na daný léčebný 
postup. 

Cvičení s Dášou bylo zaměřené na celé tělo a jeho procvi-
čení a protažení.   

Roztroušená skleróza způsobuje, zejména s přibývajícím 
věkem, řadu přidružených zdravotních komplikací. Poru-
chy polykání patří k častým obtížím těchto pacientů, které 
se mohou podílet na snížení kvality jejich života. V závaž-
nějších případech jejich život i ohrožovat. A tak ve čtvrtek 
proběhla přednáška – ORL a potíže při polykání při RS. 
Přednášku si pro nás připravila MUDr. Hana Růžičková. 

Po velmi přínosné přednášce byla zařazena relaxace, kterou 
si pro nás připravil cvičitel Ondra.  

V pátek nám představil Ing. Jan Staněk Domov sv. Josefa  
v Žirči Je to jediné lůžkové zařízení pro pacienty s RS 
v ČR. V prezentaci nám řekl, co vše dělají pro pacienty RS.  

Na závěr opět cvičení. Na téma - Jak správně dýchat si 
cviční pro nás připravila Dita Horáčková, pracovnice reha-
bilitačního oddělení v Žirči. 

V sobotu odpoledne pokřtil pan MVDr. Pavel Bělobrádek, 
Ph.D., MPA, Poslanec Parlamentu České republiky brožuru 
Únava: neviditelný příznak RS. Tato brožura bude dis-
tribuovaná v měsíci červnu do MS CENTER. 

Na dotazy, které došly na základě ankety „Jak se žije s Ro-
skou v ČR“, odpovídala sociální pracovnice Ing. Jaroslava 
Brhlíková, DiS. 

Druhé povídání bylo opět o anketě „Jak se žije s Roskou 
v ČR“. Na dotazy, které jste nám zaslali, odpovídal psycho-
log Mgr. Ondřej Škoda.  

Na závěr bylo puštěno video z fotek, které zaslaly všechny 
pobočné spolky. Bylo zajímavé se podívat na záběry na 
téma „Co se děje v pobočných spolcích Roska“ a také si 
poslechnout několik příběhů o životě členů z pobočných 
spolků. 

Večer se pak rozsvítila do oranžova Petřínská rozhledna 
v Praze.  

Neděle  Mezinárodní den RS - toto odpoledne bylo v režii 
MSIF. Představitelé MSIF všechny přivítali v přímém pře-
nosu. Byl plný pozdravů a dobré nálady. Vše vyvrcholilo 
hudebním vystoupením mezinárodního sboru RS (global 
MS choir) který zazpíval píseň od U2, Beautiful day. Zú-
častnili se i zpěváci z České republiky. 

Unie Roska spustila akci Vzhůru na Roskiádu.  

Tato týdenní akce měla velkou sledovanost. Celkem se 
přihlásilo 1 100 odběratelů. 

Mezinárodní světový den 30. 5. 2021 navštívilo přes milion 
lidí z celého světa.  

Za výkonnou radu Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s. 
Jitka Večeřová a Jiřina Landová 

Pozn. Redakce:  
Pacientská organizace Unie Roska již 27 let pomáhá nemocným s 
roztroušenou sklerózou řešit nejrůznější problémy, poskytuje soci-
ální i právní poradenství, napříč regiony organizuje mnoho zá-

jmových a edukačních akcí. V čele organizace již nějaký čas stojí 
Ing. Jiřina Landová.  

http://www.roska.eu
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2 000 - 10 000 – 6 000  
KOLIK JE SPRÁVNĚ?  
O tom, že je chůze zdravá jste se už určitě 
dozvěděli. Kolik kroků máte za den ujít, 

pro zdraví, spokojenost a třeba i pro zhubnutí? 

Průměrný člověk prý ujde za den 2 000 kroků. Byla jsem 
zvědavá a tak jsem si svoje kroky doma měřila. Jen při 
vaření a běžném pohybu po bytě mi vyšlo průměrné číslo  
3 458 kroků - přesně.  

10 000 kroků – tohle číslo jste už taky někde ve spojitosti  
s chůzí viděli. Když novináři pátrali, na 
základě jakého výzkumu vzniklo, byli vel-
mi překvapení. Zjistili, že jednomu japon-
skému lékaři se prostě líbilo. Číslo je to 
pěkné na pohled, zaokrouhlené a v odbor-
ném článku o zdraví se pěkně vyjímalo. 
No, a pak věřte odborným článkům.  

6 000 kroků – lékař z Prahy Aleš Linhart snížil doporučený 
počet kroků na 6 tisíc: „To dovolí se pomalu vracet do 
slušné formy, ztratit nějaké to kilo a hlavně se začít hýbat! 
Právě začátek je důležitý.“  

VYDRŽAŤ! Důležité je začít, ale ještě důležitější je vydr-
žet. Jak to provést? Jednou z možností je, udělat si cestu 
zajímavější. Pokud chodíte nějakou stálou trasou, změňte 
ji. Sledujte, po čem šlapete, co je okolo vás. Chodníky bý-
vají často pomalované. Obdivujte nápaditost malých auto-
rů. Mravenci pochodují přes cestu. Pozor, ať je nezašlápne-
te. Co právě roste či kvete okolo cesty nebo na balkónech? 
Zvedněte pohled, co vám přelétá nad hlavou? Holub, leta-
dlo, motýl,… nebo mrak s tváří nahněvaného obra? Všímá-
te si?  

Co říci na závěr mého zamyšlení? Bez ohledu na to, kolik 
kroků uděláte, v každém případě si je užívejte a usmívejte 
se. Na obrázky, květiny, mravence, holuby, mraky i lidi 
okolo. Sobě věnujte ten nejkrásnější a nejlaskavější úsměv. 
Vždyť s úsměvem jde všechno líp i činit kročeje  

Blanka Urbánková 

Věděli jste, že… tygři mají svůj světový den? 
Tygři svůj světový svátek slaví 29. července. Jak asi svůj 

svátek oslavují? Z čeho si udělají dort? Že 
by piškotové těsto, krém a šlehačka? Nebo 
si v tlupě ugrilují nějaké masíčko? Nechám 
to na nich. 
Co takhle oslavit světový den a si zahrát na 

tygra nebo na pořádnou tygřici? 

Několikrát se pořádně nadechněte, představte si, že jste 
tygrem. Připravte se k mohutnému skoku.  Postavte se na 
špičky, lehce pokrčte kolena. Vysuňte drápy. Vydávejte 
hrozivé tygří zvuky. Skočte a chyťte svoji kořist. Skočte 
tolikrát, kolikrát se vám bude chtít. 

Až vás útoky přestanou bavit, staňte se mazlivou kočkou. 
Zastrčte drápy a hrajte si s imaginární kořistí. Pinkejte si ji 
mezi tlapkami, pohlaďte ji.  
Potom se spusťte na všechny čtyři a mňoukejte jako kotě 
nebo roztoužená tygřice. Laskavě či vyzývavě se dotýkejte 
svých končetin. Tlapkou pohlaďte obličej, krk a pak celé 
tělo. Jako kočka se pomalu otřete o roh skříně. Lenivě se 
protáhněte. Hlavně v klidu, nespěchat.  Vždyť kočky si 
umí své tělo i sebe slastně užít. 

Máte-li kolem sebe nějaké bytosti, sveďte je ke společné 
hře, ke společnému lenošení. Sami, ve dvou nebo v tlupě, 
líně si užívejte své kočičí letory.          

             Blanka Urbánková, 
 lektorka smíchocviků a smíchorátek 

 Roska Brno-město 
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Slavnostním vyhlášením výsledků ankety 
Osobnost NNO JMK 2020 byl zakončen její již 
6. ročník. 

Slavnostní předání ocenění 13 kandidátů na tento titul se 
uskutečnilo 30. června 2021 v 15:00 hod v primátorském 
salonku Staré radnice v Brně.  

Slavnostní vyhlášení výsledků loňského 6. ročníku anke-
ty Osobnost NNO JMK 2020, se uskuteční ve středu 30. 
června 2021 v 15:00 hod v primátorském salonku Staré 
radnice v Brně. 

Nad tímto ročníkem převzala záštitu primátorka Statutární-
ho města Brna paní JUDr. Markéta Vaňková. 

Na tento titul bylo nominováno celkem 14 kandidátů  
z mnoha neziskových organizací celého Jihomoravského 
kraje. 

Děkujeme proto všem, kteří svým hlasem kandidáty na ten-
to titul podpořili a našim partnerům za podporu, bez které 
by tato anketa nebyla možná.Záštitu nad tímto ročníkem 
letos převzala primátorka Statutárního města Brna paní 
JUDr. Markéta Vaňková. 

I atmosféra místa tak přispěla k slavnostnímu ocenění práce 
lidí zapojených v neziskovém sektoru. Tato anketa si každý 
rok klade za cíl zviditelnit jejich nezastupitelné místo  
v širokém spektru nabídky činností neziskových organizací 
Jihomoravského kraje. 

S nejvyšším počtem hlasů se na 1. místě umístila Mgr. 
Petra Glosr Cvrkalová. 

Paní Cvrkalová je aktivně činná hned v několika nezisko-
vých organizacích. Nadační fond Vrba, jehož je ředitelkou, 
byl založen v roce 2016 spolkem Zpátky do života jako 
unikátní projekt, jehož posláním je především praktická 
pomoc v ovdovělých rodinách s dětmi. 

Komunitní a volnočasové centrum Freedom Art, ve kterém 
též pracuje, nabízí smysluplné využití volného času dětí  
i dospělých v Nedvědici u Brna. Ve spolku ZpěvAhra půso-
bí paní Cvrkalová jako sbormistryně. Věnuje se výuce hud-
by a též rozvoji kulturních aktivit seniorů. 

Na druhém místě se stejným počtem hlasů se umístily: 

Jana Klouparová, předsedkyně spolku Psí šance 
a Marie Čalkovská, členka představenstva ve spolku 
Unie pečujících. 

Vladimír Kiseljov 
Malíř, performer, scéno-
graf, režisér spisovatel. 

Absolvent Kunstuniversität 
Graz, SŠUŘ Brno, JAMU 
Brno. 

www.vladimirkiseljov.com 

Vladimír Zrealizoval přes 100 samostatných výstav 
maleb – na International Biennale of Modern Art ve Flo-
rencii, Prague Quadriennale 2015 (největší mezinárodní 
výstavě scénografie), v Berlíně, Vídni, Lipsku, Edinburghu, 
Kodani, Mnichově, Linzi, 3x v Praze v Galerii kritiků, v 
Brně ve Wannieck a Richard Adam Gallery aj. 

Věnuje se také tvorbě nástěnných maleb (v roce 2015 na-
maloval největší nástěnnou malbu v ČR o ploše 600m2  
v Tišnově u Brna). Další jeho nástěnné malby jsou ve Flo-
rencii, Kodani, Edinburghu, Praze aj. 

V roce 2018 byl vyznamenán cenou „Goldene W“ za svou 
uměleckou a vědeckou činnost spojenou s dílem Richarda 
Wagnera. 

V roce 2018 se s týmem Macl+Luňáková zúčastnil meziná-
rodního divadelního festivalu v Casablance v Maroku  
s malířskou performance s projekcí, získána cena za inter-
akci. 

Napsal a vydal dvě knihy se svými malbami a textem – 
Mystéria Richarda Wagnera v obrazech (2013) a Mystéria 
vepsaná ve tvářích (2019). 

Expresivní obrazy Vladimíra Kiseljova vyjadřují jeho sy-
nestetické vnímání světa – autor vnímá hudbu a všechny 
vjemy barevně a svými obrazy tedy vzácně propojuje 
všechny smysly diváka – barvy, filosofický význam, hud-
bu, pohyb, prostor a čas. Je autorem vlastního výtvarného 
směru – Synestetismu. 

Unikátní malířsko-hudební performance realizuje s vynika-
jícími hudebníky (Hansjörg Albrecht, Milan Al Ashab, 
Michael Bártek, Eduard Šístek, Ludmila Pavlová, Petr Ko-
lař, Jaroslav Svěcený, Jan Ryant Dřízal aj.) 

Výstavy mu kurátorsky uvádějí Mgr. Vlasta Čiháková 
Noshiro Ph.D., Aleš Seifert, Alena Ochepovsky Bartková, 
Jiří Tichý a další. 

Mezi obdivovatele jeho díla patří i vážená dáma Meda 
Mládková z Musea Kampa. 
Dlouhodobě podporuje darováním svých obrazů rozvoj 
neziskového sektoru v Jihomoravském kraji.  

http://www.vladimirkiseljov.com/
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Spolková činnost 
Výlet na Mohylu míru a na zámek do Slavkov 
Napoleona jsme sice nepotkali, ale na našem  prvním letoš-

ním výletě  se o něm hodně 
povídalo. Navštívili jsme Mo-
hyla míru a zámek Slavkov. 
Tahle místa, jsou už navždy 
spojená s francouzským voje-
vůdcem a císařem Napoleo-
nem Bonapartem, který zde 
dosáhl svého největšího  
a nejslavnějšího vítězství.  
Památník Mohyla míru však 
není věnován ani hrdinným 
vítězům, ani statečným pora-
ženým. Je to pieta za všechny 
životy ztracené ve válce. Pro-
střednictvím multimediální 

expozice ve zdejším muzeu  jsme se přenesli zpět v čase a  
zažili klíčové okamžiky bitvy.  

 Také zámek ve Slavkově u Brna je s bitvou tří císařů úzce 
spjat. Ze zámeckého balkonu vydal Napoleon např. svůj 
slavný rozkaz, začínající 
slovy : „Vojáci, jsem s vámi 
spokojen“.  Stejně jako nás 
pravděpodobně  
i Napoleona okouzlil  Histo-
rický sál a pod nádhernou 
výmalbou stropu  zde bylo 
podepsáno příměří po bitvě  
u Slavkova. Vítěz  a ani 
poražení v tomto sále ne-
mohli křičet, neboť by se navzájem neslyšeli. Sál má pozo-
ruhodnou akustickou raritu - byl stavebně upraven tak, aby 
diskutující  nerušil hlasitý hovor  a při zvednutí hlasu či při 
křiku se  zvuk stal nesrozumitelný. Příjemná paní průvod-
kyně nás seznámila s bohatou  historií slavkovského zámku 
i s jeho nejznámějším majitelem  Václavem Antonínem 
hrabětem z Kounic, který byl kancléřem Marie Terezie. 
Nejkrásnější prostory zámku jsme  mohli navštívit  proto, 
že v minulé, roce  byl zde nainstalován výtah  pro osoby 
s mobilitou na vozíku. Potěšilo nás to a využili jsme to! 

Přilehlý zámecký park nás překvapil bohatou sochařskou 
výzdobou a za krásného slunečného počasí jsme si park 
prošli, projeli a za úkol dostali najít  sochu Aurory - bohyni 
jitřních červánků a úsvitu. Podařilo se! Za odměnu jsme u 
sochy Aurory  vyslechli  několik hezkých veršů, které byly 
nalezeny na internetu. 

Napsala: bMal   

Aurora - bohyně červánků 
Ve větvích starého stromu znavena 
sedává Aurora, bohyně zlatoramenná. 
Ona bohyně světlo po temné noci přináší, 
korálky z rosy červenou duhou přikrášlí. 

Šafránem zdobená do křídel se halí, 
lehounká pára mlhavá žene ji v dáli. 
Červánky a záře krásná je její dar. 
Kolik jen zdobívá přenádherných rán! 
Ale zase vzhůru, křehká Auroro! 
Je tolik v roce rán a nikdy není hotovo. 
Kefalos zatím na svou milou čeká, 
jeho láska je jako rozbouřená řeka. 

Ve větvích starého stromu znavena 
sedává Aurora, bohyně zlatoramenná. 
Červánky a záře krásná je její dar. 
Kolik jen zdobívá přenádherných rán! 

Foto: I. Šedivá, BoŠik, A.Komárková, 
bMal 
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Text i foto bmal 

Oznámení 
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská 

organizace Brno oznamuje termíny aqua aerobicu  
v měsících červenci a srpnu 2021. 

 
 
 
 
 
 
Kdy?  
úterý 9:00 -10:00 hodin 

Termíny?  
20.7.2021 27.7.2021 3.8.2021; 10.8.2021; 17.8.2021; 
24.8.2021; 31.8.2021 

Cena?  
Jednorázová cena za lekci je 150 Kč na místě. 

 

Svaz tělesně postižených v České republice 
z. s. místní organizace Starý Lískovec  
Po dlouhých měsících vládních covidových opatřeních  
a lockdownu jsme s radostí  přijali  pozvání od pana 
Martina Petříčka, ředitele DS Kosmonautů na koncert 
pořádaný pro klienty DS. V úterý 15.6.2021 přijeli na 
ulici Kosmonautů rozdávat radost Petr Tomeček, Bohuš 
Matuš a Kateřina Brožová.                           

Petr Tomeček je český hráč na hudební nástroj Panova 
flétna,  na kterou zahrál melodie z muzikálů a nechyběl 
ani velmi oblíbený hit  Haleluja.  Bohuš Matuš si publi-
kum získal výborným zpěvem stále oblíbených  
a věčně zelených písní od nezapomenutelných zpěváků 
Waldemara Matušky a Karla Gotta.  

Nechyběly ani některé duety s příjemnou Kateřinou Bro-
žovou a písničky z muzikálu Noc na Karlštejně např. 
Lásko má já stůňu a další. Půvabná herečka tentokráte 
v roli zpěvačky už  bez kolegy Bohuše Matuše, který 
spěchal  na natáčení v TV, roztančila personál i nejedno-
ho seniora a kdo netančil, ten se alespoň vrtěl nebo zpí-
val. Bylo vidět i slyšet, že si koncert všichni užíváme  
a účinkujícím jsme  rádi s úsměvem tleskali.                  

Díky krásnému slunnému počasí měl koncert příjem-
nou  letní atmosféru a za pěkný zážitek děkujeme jak 
všem účinkujícím, tak pořadatelům z DS. 
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Červencovým objektivem otto Hauck 
Pamporovo, Bulharsko 

Soukromý archiv autora 

Obsah  
Otázka týdne 1 

Jak vyhlásit osobní bankrot a jaké jsou  
podmínky pro schválení oddlužení? 

2 

Odpovědnost za dluhy nezletilých se omezí.  
Ochranu získají i lidé do 21 let 

3 

Novela zákona 329/2011 Sb. definitivně schválena. 
Informace NRZP 

3 

Zkrácení platnosti poukazu + Osobní asistence.  
Informace NRZP 

6 

Dlužné výživné od července nahradí stát.  
Ale jen některým rodičům 

6 

Informace VZP.  8 

Co není u stomatologa hrazeno pojišťovnou. 8 

Lze pobírat najednou starobní a vdovský důchod? 
Příklady 

9 

Příspěvky čtenářů  9 

Unie Roska-česká MS společnost, z. s. Národní 
konference a Světový den RS  

10 

Roska Brno-město  11 

2 000-10 000-6 000 Kolik je správně?  11 

Věděli jste, že… tygři mají svůj světový den? 11 

Slavnostním vyhlášením výsledků ankety Osobnost 
NNO JMK 2020 byl zakončen její již 6. ročník 

12 

Vladimír Kiseljov 12 

Výlet na Mohylu míru a na zámek do Slavkov 13 

STP v ČR z. s. místní organizace Starý Lískovec  14 

Oznámení 14 

Pozvánka, přímořský pobyt Petrčane 15 

Červencovým objektivem Otto Haucka 15 

O nás 16 

Kdo s vámi bude cvičit?  
Romana Pokorná 

Jak se přihlásíte?  
E-MAILEM i SMSkou se jmény přihlášených a termíny. 

Kontakt?  
www.fitromana.cz 
Email: romana@fitromana.cz 
Tel: +420 777963080 
https://www.facebook.com/fitromana/ 

Prosíme o Vaši závaznou rezervaci na jednotlivé termíny. 
Děkujeme za spolupráci.  

Nabídka 
PETRČANE, Přímořský pobyt s cvičením  
První dům: 
Přízemí apartmán: ložnice, obývák, kuchyně, koupelna,  
WC, balkon -2 až 4 osob, termín: 27.8.-30.9.21 
První patro ap.: ložnice, obývák s kuchyní, koupelna, WC, 
balkon -2 až 3 osob, termín:14.9 - 30.9.21 

Druhý dům: 
velký apartmán.  
První poschodí - dvě ložnice pro dvě osoby, velký obývák 
s kuchyňským koutem a možností dvou přistýlek, WC, 
koupelna, velká terasa. Pro 4-6 osob, termín 29.8.-30.9.21. 
Totožný apartmán v přízemí s vstupem na zahradu volný 
od 3.9.-30.9.21 

Malý apartmán první poschodí, vybavení stejné jako ty 
velké pro 2-3 osoby, či dva dospělé a dvě děti, Velká tera-
sa, volný od 4.9.-30.9.21 

Studio v poschodí s kuchyňským koutem, WC, koupelna, 
menší balkon. 2 osoby bez možnosti přistýlky.  
Termín od 11.9.-30.9.21 

Studio v přízemí shodné se studiem v poschodí. Nemá 
balkon, volný od 27.9.-30.9.212. Pro 2 osoby bez možnosti 
přistýlky 

Cena za osobu na řádném lůžku 20 Euro noc. Přistýlka  
a děti do 15 let 15 Euro. Přeškoláci 10 či méně Euro. 
Cena zahrnuje povlečení, ručníky, utěrky, toaletní papír, 
chemie do kuchyně i koupelny, klimatizaci, wi-fi i pobyto-
vou taxu. 

Kuchyně jsou plně vybaveny. K moři s písečnou pláží  
a mořským dnem, vstup pozvolný, vzdálenost 2 minuty. 
Vstřícní domácí. Restaurace vzdálená také 2 min. Obcho-
dy, pekárna a kavárna taktéž. 
Výlety do Zararu, Ninu, léčivá bahna či lodí na Kornaty. 
Na poště směnárna a bankomaty na každém rohu. 

Doprava vlastní či až na místo autobusem CK GUMDROP 
z Brna. 
Autobus jede z Brna v pátek odpoledne a zpět v sobotu 
večer. Cena zpáteční jízdenky je 2.400 Kč. 
K prohlédnutí ubytování:www.Chorvatsko,Petrčane ul.17, 
apartmany Valentina.                                         Irena Horká 

Kontakt: Irena Horká,  
mobil 608 040 906,  
e-mail: renahorka@seznam.cz. 

https://www.facebook.com/Pamporovo-1511129262521234/?__cft__%5b0%5d=AZWv6BauDn3D8qpCY1QaZep1cGVmSr_Of6pT2oI0YvbOqDZxjsEdCZy6SpuiH50I71qCXDHLSN-n4njhEILFqAYdn0752EMOOFcjWzRB1jWyHGVN4nqgylVvCJ3BM-c7Z5K8uPW3Fb18hVDxzWPLIQII&__tn__=kC*F
http://www.fitromana.cz
mailto:romana@fitromana.cz
https://www.facebook.com/fitromana/
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KDO JSME 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 
městská organizace Brno je samostatnou, nezávislou 
organizací, která sama o sobě a dále prostřednictvím 
svých organizačních jednotek jako samostatných 
právnických osob pomáhá zajišťovat potřeby zájmy 
členů a zdravotně znevýhodněných osob. Je občan-
ským 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 9 místních 
organizací.  

Místní organizace sdružují své členy, s nimiž realizu-
jí činnosti v oblasti ozdravné, kulturně společenské, 
vzdělávací, poznávací i informační, vedoucí k aktiv-
nímu společenskému životu. Pravidelná setkávání 
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 
služeb zvyšovat a udržovat informovanost osob se 
zdravotním postižením, podporovat jejich nezávislost  
a samostatnost a napomáhat jim ke zvýšení či udržení 
kvality života. 

Naše služby 
Odborné sociální poradenství 

Zásady poskytování služeb 
Profesionalita. 
Bezplatnost. 

Důstojnost a diskrétnost. 
Respektování potřeb uživatelů. 

Komu je služba určena? 
Služba je určena 

osobám s tělesným postižením, 
seniorům, bez rozdílu rozsahu postižení. 

Služba není vázána na členství  
v organizacích tělesně postižených. 

 

 Dále nabízíme 
Zapůjčení kompenzačních pomůcek. 

Zapůjčení kompenzačních pomůcek nabízíme v ob-
jektu s bezbariérovém přístupem. 

Katalog kompenzačních pomůcek najdete na   
www.stp-brno.cz  

Fakultativní služby 
Dle aktuální nabídky.  

Aktuální nabídky najdete na www.stp-brno.cz 
https://www.facebook.com/STPBRNO 

 

 

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 79/15/7/2021 evidenční číslo 
periodického tisku přidělené ministerstvem kultury MK ČR 
E10389. 
Příspěvky zasílejte na adresu redakce do desátého dne 
v měsíci. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací a mohou být 
použity v příštích číslech. 

mailto:stp.ko.jmk@seznam.cz

