
  

 

 

   

 
 
 
 
 

Otázka týdne 
Můj lékař vyžaduje od svých pacientů každoroční popla-
tek 1 000 Kč „za registraci“. Při jeho platbě podepisuji, 
že jde o sponzorský dar pro ordinaci. Je to v pořádku, má 
na to právo? 

Odpověď 
Lékař (ani jiný poskytovatel zdravotních služeb) nemůže 
podmiňovat právo pacienta na zdravotní péči hraze-
nou z veřejného zdravotního pojištění žádnými regis-
tračními poplatky nebo sponzorskými dary a také ne-
může od něj za tuto péči požadovat žádnou finanční 
úhradu. 
Tzn. že lékař nemá právo vybírat za hrazenou péči re-
gistrační poplatky, stejně jako za ni nemůže požadovat 
platbu nazvanou jako „sponzorský dar“. V případě, že 
se prokáže, že lékař vybírá finanční částky za zdravot-
ní péči, která je zdravotní pojišťovnou hrazená, jedná 
se o porušení zákona i ustanovení smlouvy o poskyto-
vání a úhradě hrazených služeb. V těchto případech 
VZP postupuje vůči konkrétnímu poskytovateli zdravot-
ních služeb vždy v souladu s uzavřenou smlouvou 
a platnou legislativou. Je proto důležité požadovat po léka-
ři vysvětlení, jaké služby jsou v rámci požadované platby 
poskytovány a nechat si vystavit účet, v němž bude po-
drobně uveden rozsah uhrazených služeb. 

Pokud se s podezřelými praktikami setkáte, můžete se 
obrátit se stížností na svou zdravotní pojišťovnu, pří-
padně na Českou lékařskou komoru nebo Českou sto-
matologickou komoru. Stížnost je možné podat i přímo 
k poskytovateli zdravotních služeb. Některými případy 
porušení povinností poskytovatelů zdravotních služeb 
se může zabývat i příslušný krajský úřad, shledá-li, že 
došlo ke spáchání přestupku. 

Zajímá-li vás úhrada za poskytnutý konkrétní zdravot-
ní výkon, můžete si na naší infolince 952 222 222 ověřit, 
zda jde o výkon hrazený z prostředků všeobecného 
zdravotního pojištění, či nikoliv. V případě pochybností 
se můžete obrátit se žádostí o přešetření i na pobočku 
VZP v okrese, ve kterém máte bydliště nebo lékař praco-
viště. 

V rozporu se zákonem však není, když lékař požaduje 
úhradu za péči nehrazenou z veřejného zdravotní-
ho pojištění. Může jít např . i o péči, kterou daný lékař  
nemá nasmlouvánu se zdravotní pojišťovnou. 
Poskytovatel má tyto povinnosti: 

 informovat pacienta o ceně poskytovaných zdravot-
ních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřej-
ného zdravotního pojištění, a to před jejich poskytnutím, 

 vystavit účet za uhrazené zdravotní služby, nestanoví
-li jiný právní předpis jinak, 
zpracovat seznam cen poskytovaných zdravotních služeb 
nehrazených a částečně hrazených z veřejného zdravotní-
ho pojištění a umístit ho tak, aby byl přístupný pacien-
tům (toto neplatí pro poskytovatele lékárenské péče). 

Pacient má při poskytování zdravotních služeb právo 
být předem informován o ceně poskytovaných zdravot-
ních služeb nehrazených nebo částečně hrazených  
z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich 
úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje. 
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 Kdo neprokáže soudu, kolik opravdu bere, vy-
měří mu výživné pro dítě z příjmu 115 500 Kč 
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 Roska Kyjov Region.org. Unie Roska v ČR  

 Spolková činnost 
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Např. v gynekologické péči je z veřejného zdravotního 
pojištění hrazená veškerá pravidelná péče, zejména 
preventivní prohlídky, většina péče o těhotné (hrazena 
nejsou některá screeningová ultrazvuková vyšetření, na 
něž pojišťovna přispívá z fondu prevence), i všechny 
operační výkony související s gynekologickými obtížemi. 
Vydáno 18. 7. 2022 

Věra Plívová 

Příjem vdovy se nesleduje. 
13. července 2022  

Foto: Unsplash, ilustrační fotografie 

Měsíční částka vdovského (vdoveckého) důchodu závisí 
pouze na tom, jak vysoký starobní nebo invalidní důchod 
zemřelý manžel (manželka) pobíral (pobírala) nebo na jak 
vysoký důchod měl (měla) nárok. Jak je tedy vdovský 
(vdovecký) důchod vysoký? 
Při výpočtu vdovského (vdoveckého) důchodu vůbec není 
rozhodující, jak vysoké aktivní příjmy vdova (vdovec) má 
nebo jaká je jeho majetková situace. Rovněž výši vdovské-
ho důchodu neovlivňuje počet vychovávaných dětí. 

V praxi tedy dochází k situacím, že vdova s nadstandard-
ním vlastním příjmem ze zaměstnání nebo samostatné vý-
dělečné činnosti má vyšší vdovský důchod než vdova pra-
cující za minimální mzdu vychovávající několik děti. Kaž-
dé dítě má však nárok na sirotčí důchod. Na rozdíl od 
vdovského důchodu náleží sirotčí důchod i tehdy, když 
rodiče nevstoupili do manželství. 

Jak vysoký je vdovský důchod? 
Měsíční částka vdovského dů-
chodu se skládá ze základní vý-
měry ve výši 3900 Kč a procentní 
výměry, která činí 50 % procent-
ní výměry starobního důchodu 
nebo invalidního důchodu zemře-
lého manžela (manželky), kterou 
pobíral (pobírala) nebo na kterou 
by měl (měla) nárok. Vdovský 
(vdovecký) důchod se pobírá na 
účet pouze jeden rok a po jeho 
uplynutí pouze při splnění někte-
ré ze zákonných podmínek. Nej-

častějšími důvody po dostávání vdovského důchodu na 
účet i po roce jsou: péče o nezaopatřené dítě a dosažení 
požadovaného věku. 

Jak je to při souběhu dvou důchodů? 
V případě, že vdova má nárok na dva důchody, tedy vlastní 
starobní a vdovský, potom dostává v plné výši pouze vyšší 
z těchto dvou důchodů a z nižšího polovinu procentní vý-
měry. Základní výměra důchodu náleží pouze jednou. 
V těchto případech dosahuje vdovský důchod zpravidla jen 
2500 Kč až 4500 Kč. 

Petr Gola 
Zdroj: https://dumfinanci.cz/clanky/6743-prijem-vdovy-se-
nesleduje/ 

Uplynulo 30 dní od žádosti a nemocenské  
nikde? Připomeňte se formulářem. 
JANA KNÍŽKOVÁ 14.07.2022 

Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed 

Podali jste žádost o dávku zaměstnavateli nebo už uply-
nula třicetidenní lhůta od vystavení eNeschopenky, ale 
peníze stále nikde? O nevyplacenou dávku se přihlaste.  

Jak uvádí Česká správa sociálního zabezpečení, jedna 
z cest, jak se připomenout, je call centrum okresních 
správ. V případě, že se vám nedaří se dovolat, sáhněte po 
písemné formě.  

Úřad doporučuje vyplnit jednoduchý formulář. Stav zpra-
cování dávky prověříme a budeme klienta kontaktovat 
s konkrétními informacemi, zpravidla do 2 pracovních 
dnů od jeho odeslání, uvádí správa sociálního zabezpeče-
ní na webu. Úřad žadatele kontaktuje zpravidla telefonic-
ky.  

Žádost o prověření nevyplacené dávky nemocenského 
pojištění po více než 30 dnech od uplatnění žádosti 
najdete na:  
https://www.cssz.cz/web/cz/formular-k-hlaseni-nevyplacene-
davky 
Zdroj:  https://www.podnikatel.cz/aktuality/uplynulo-30-dni-od-
zadosti-a-nemocenske-nikde-pripomente-se-formularem 

Výdělky, práce a výpočty: Ředitel ČSSZ  
popsal typické mýty o důchodech, kterým 
Češi stále věří. 
David Budai  18.7.2022 
Důchody jsou složité a pravidla pro jejich přiznávání se 
navíc v posledních 30 letech několikrát měnila. Část lidí 
má proto o důchodech zkreslené představy, občas něco 
špatně pochopili nebo mají v paměti něco, co už neplatí. 
Ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení 
(ČSSZ) František Boháček proto popsal nejčastější mýty  

o důchodech a vysvětlil, jak to ve skutečnosti je. 
Foto: ČSSZ Ústřední ředitel ČSSZ František Boháček. 

Mýtů a nepřesností, které se týkají starobního důchodu, je 
i přes jejich opakované vyvracení mnoho. Těmi nejčastěj-
šími jsou například tyto: 

https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/maminky/pro-tehotne-zeny-a-maminky
https://dumfinanci.cz/clanky/6711-poradna-z-jakych-prijmu-se-pocita-duchod/
https://dumfinanci.cz/clanky/autor/petr-gola/
https://www.podnikatel.cz/autori/jana-knizkova/
https://cz.depositphotos.com/home.html
https://www.podnikatel.cz/n/cssz/
https://www.cssz.cz/web/cz/formular-k-hlaseni-nevyplacene-davky
https://www.cssz.cz/web/cz/formular-k-hlaseni-nevyplacene-davky
https://ceskeduchody.cz/author/davidb?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box
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1. Mýtus: I když mám málo let pojištění a nízké  
výdělky, musím dostat důchod alespoň ve výši životního 
minima 
Minimální důchod a životní minimum není totéž. Minimál-
ní výše procentní výměry důchodu je stanovena zákonem 
o důchodovém pojištění. Činí 770 Kč. K ní náleží základní 
výměra důchodu, která v roce 2022 činí 3 900 Kč. Mini-
mální výše důchodu přiznaného v roce 2022 tedy činí  
4 670 Kč. 

Důchod v této minimální výši může být přiznán v přípa-
dech, kdy sice lidé splní podmínku potřebné doby pojiště-
ní, ale v rozhodném období nemají buď téměř žádné, nebo 
velmi nízké příjmy a důchod jim jednoduše řečeno „není 
z čeho vypočítat“. 

2. Mýtus: Být před důchodem evidovaný na úřadu  
práce je nevýhodné 
Pro nárok na důchod a jeho výši se doba evidence u úřadu 
práce považuje za náhradní dobu pojištění. Započítává se 
ale pouze v zákonem stanoveném rozsahu. Vždy se doba 
vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání započítává, je-li 
vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při 
rekvalifikaci, a také doba, po kterou se podpora v neza-
městnanosti neposkytuje, avšak osobě vedené v evidenci 
uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo 
odchodné. 

Doba vedení v evidenci úřadu práce, po kterou podpora 
není vyplácena, se započítává v rozsahu nejvýše tří let; tato 
doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na 
důchod. Z doby získané před dosažením 55 let věku lze 
započítat pouze jeden rok. 

3. Mýtus: Léta odpracovaná před rokem 1986 se do 
důchodu nepočítají 
Není to tak. Je ale třeba rozlišit dva odlišné faktory – dobu 
pojištění a výdělky. Pro nárok na důchod a jeho výši se 
započítávají doby pojištění (zpravidla zaměstnání či podni-
kání) získané od ukončení povinné školní docházky. Na 
délce doby pojištění pak závisí výše procentní výměry dů-
chodu. Ta se počítá z osobního vyměřovacího základu – 
zjednodušeně řečeno z průměru výdělků v tzv. rozhodném 
období. 

Rozhodné období jsou tedy roky, za které se zjišťují výděl-
ky pro výpočet důchodu. Začíná kalendářním rokem po 
roce, v němž člověk dosáhl 18 let a končí rokem, který 
předchází roku přiznání důchodu. Do rozhodného období 
se podle zákona o důchodovém pojištění nezahrnují roky 
před rokem 1986. Výši důchodu tedy neovlivní výdělky 
získané před rokem 1986, doba pojištění získaná před tím 
rokem však ano. 

4. Mýtus: Výpočet důchodu se provádí z čisté mzdy 
Naopak. Pro výpočet důchodu se u zaměstnanců vychází 
z hrubých ročních příjmů, u osob samostatně výdělečně 
činných (OSVČ) z ročního vyměřovacího základu, tj. část-
ky, ze které bylo odvedeno pojistné na důchodové pojiště-
ní. Hrubé příjmy i roční vyměřovací základy v rozhodném 
období, tj. od roku 1986 do kalendářního roku před přizná-
ním důchodu, jsou pro účely výpočtu důchodu ještě náso-
beny koeficienty mzdového nárůstu. 

5. Mýtus: Pokud doložím svědeckým prohlášením do-
bu, kdy jsem pracoval „na černo“, do důchodu se mi 
tato činnost započítá 

Ne. Pro výpočet důchodu nelze v žád-
ném případě zohlednit práci tzv. „na 
černo“, protože za ni nebylo odvede-
no pojistné na důchodové pojištění 
ani veden evidenční list důchodového 
pojištění. 

6. Mýtus: Práce na dohodu se do počtu let pro nárok 
na důchod počítá 
Některá ano, některá ne. Je rozdíl mezi dohodou 
o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce. Dohoda 
o pracovní činnosti zakládá účast na pojištění a do důcho-
du se započítává, pokud nešlo o tzv. zaměstnání malého 
rozsahu, tj. měsíční příjem činí alespoň 3 500 Kč. 

U činnosti vykonávané na základě dohody o provedení 
práce zůstává limit započitatelného příjmu pro sociální i 
zdravotní pojištění ve výši 10 000 Kč v kalendářním měsí-
ci, kdy lze odpracovat pro jednoho zaměstnavatele 300 
hodin v jednom kalendářním roce. Zaměstnávání vykoná-
vané na zkrácený úvazek se do počtu let pro nárok na dů-
chod započítává, je-li z příjmu odváděno pojistné. 

7. Mýtus: Pokud je starobní důchod jednou přiznán, 
jeho výše už se nemůže (kromě valorizace) nijak změ-
nit 
Je-li dodatečně doložena skutečnost, která nebyla při vý-
počtu důchodu k dispozici (např. doklad o době zaměstná-
ní či výdělku), lze ji pro jeho výši zohlednit kdykoliv. 
Také výdělečná činnost po vzniku nároku na důchod, vy-
konávaná souběžně s jeho pobíráním, má na výši důchodu 
vliv. Musí však jít o činnost zakládající účast na pojištění 
a trvat alespoň 360 dnů. 

8. Mýtus: Starobní důchod se vypočítává z výdělků za 
posledních deset let zaměstnání před přiznáním důcho-
du 

To je omyl, který přetrvává z minulosti. Do roku 1995 se 
skutečně důchody počítaly z příjmů za posledních 10 let 
před nárokem na důchod. Od roku 1996 se pro výpočet 
důchodu zohledňují všechny příjmy od roku 1986 až do 
roku, který předchází roku přiznání důchodu. Lidem, kteří 
půjdou do důchodu letos, se důchod počítá z úhrnu všech 
výdělků za roky 1986 až 2021. 
Zdroj: https://ceskeduchody.cz/zpravy/vydelky-prace-vypocty-
reditel-cssz-popsal-typicke-myty-o-duchodech? 

Víte, že očkování proti klíšťové encefalitidě je 
pro všechny osoby starší 50 let zdarma?  
Očkování proti klíšťové encefalitidě sice není povinné, je 
však silně doporučováno. Ideální je nechat se naočkovat 
na jaře pro včasnou tvorbu protilátek v našich tělech. 
Novinka v podobě toho, že je toto očkování zdarma pro 
osoby starší 50 let byla zavedena v České republice v úno-
ru roku 2022.  

Není Vám více než 50? Nevadí! Toto očkování bohužel 
pro osoby mladší 50 let zdarma není, ale prakticky každá 
pojišťovna na tuto vakcínu finančně přispívá.  

Léčba namířena přímo proti viru klíšťové encefalitidy 
(kauzální léčba) neexistuje. Naštěstí existuje možnost, jak 
se nemoci vyhnout - vakcína.  
Zdroj: #ockujse #ockovani #mpo #mediciproockovani #klistovka 
#klistovaencefalitida #kliste #vakcina #vakcinace 

Praktické rady i komplexní informace pečují-
cím o blízkou osobu poskytuje nový portál 
PEČUJISLASKOU.CZ 
HARTMANN – RICO spustila nový webový portál urče-
ný pro všechny, kdo pečují o blízkou osobu. Na webu  

https://www.facebook.com/hashtag/ockujse?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWRok6Lv5vm93ETS9bsNq9oHzSFe05AXxNEdTi0Q3cv-kHiJhnja4zg6_9fSAbmOWCXf_ie1XOzo5RWgGNsIUOLKjO3RwUR2oVeIT0fSJV14QT4s_6tTEGdbWysq79QgVhgnKVHEDe87WJFcaohGxokyHihKGB0hDlzACFjKL3ZjEO1G7GDYQJPRjNgatVT2
https://www.facebook.com/hashtag/ockovani?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWRok6Lv5vm93ETS9bsNq9oHzSFe05AXxNEdTi0Q3cv-kHiJhnja4zg6_9fSAbmOWCXf_ie1XOzo5RWgGNsIUOLKjO3RwUR2oVeIT0fSJV14QT4s_6tTEGdbWysq79QgVhgnKVHEDe87WJFcaohGxokyHihKGB0hDlzACFjKL3ZjEO1G7GDYQJPRjNgatVT
https://www.facebook.com/hashtag/mpo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWRok6Lv5vm93ETS9bsNq9oHzSFe05AXxNEdTi0Q3cv-kHiJhnja4zg6_9fSAbmOWCXf_ie1XOzo5RWgGNsIUOLKjO3RwUR2oVeIT0fSJV14QT4s_6tTEGdbWysq79QgVhgnKVHEDe87WJFcaohGxokyHihKGB0hDlzACFjKL3ZjEO1G7GDYQJPRjNgatVT2mgX4
https://www.facebook.com/hashtag/mediciproockovani?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWRok6Lv5vm93ETS9bsNq9oHzSFe05AXxNEdTi0Q3cv-kHiJhnja4zg6_9fSAbmOWCXf_ie1XOzo5RWgGNsIUOLKjO3RwUR2oVeIT0fSJV14QT4s_6tTEGdbWysq79QgVhgnKVHEDe87WJFcaohGxokyHihKGB0hDlzACFjKL3ZjEO1G7GDYQJ
https://www.facebook.com/hashtag/klistovka?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWRok6Lv5vm93ETS9bsNq9oHzSFe05AXxNEdTi0Q3cv-kHiJhnja4zg6_9fSAbmOWCXf_ie1XOzo5RWgGNsIUOLKjO3RwUR2oVeIT0fSJV14QT4s_6tTEGdbWysq79QgVhgnKVHEDe87WJFcaohGxokyHihKGB0hDlzACFjKL3ZjEO1G7GDYQJPRjNgatV
https://www.facebook.com/hashtag/klistovaencefalitida?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWRok6Lv5vm93ETS9bsNq9oHzSFe05AXxNEdTi0Q3cv-kHiJhnja4zg6_9fSAbmOWCXf_ie1XOzo5RWgGNsIUOLKjO3RwUR2oVeIT0fSJV14QT4s_6tTEGdbWysq79QgVhgnKVHEDe87WJFcaohGxokyHihKGB0hDlzACFjKL3ZjEO1G7GD
https://www.facebook.com/hashtag/kliste?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWRok6Lv5vm93ETS9bsNq9oHzSFe05AXxNEdTi0Q3cv-kHiJhnja4zg6_9fSAbmOWCXf_ie1XOzo5RWgGNsIUOLKjO3RwUR2oVeIT0fSJV14QT4s_6tTEGdbWysq79QgVhgnKVHEDe87WJFcaohGxokyHihKGB0hDlzACFjKL3ZjEO1G7GDYQJPRjNgatVT2m
https://www.facebook.com/hashtag/vakcina?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWRok6Lv5vm93ETS9bsNq9oHzSFe05AXxNEdTi0Q3cv-kHiJhnja4zg6_9fSAbmOWCXf_ie1XOzo5RWgGNsIUOLKjO3RwUR2oVeIT0fSJV14QT4s_6tTEGdbWysq79QgVhgnKVHEDe87WJFcaohGxokyHihKGB0hDlzACFjKL3ZjEO1G7GDYQJPRjNgatVT2
https://www.facebook.com/hashtag/vakcinace?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWRok6Lv5vm93ETS9bsNq9oHzSFe05AXxNEdTi0Q3cv-kHiJhnja4zg6_9fSAbmOWCXf_ie1XOzo5RWgGNsIUOLKjO3RwUR2oVeIT0fSJV14QT4s_6tTEGdbWysq79QgVhgnKVHEDe87WJFcaohGxokyHihKGB0hDlzACFjKL3ZjEO1G7GDYQJPRjNgatV
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týdne by měla mít každá nastávající maminka stanove-
ný termín porodu, který se zapisuje do těhotenské prů-
kazky. 

Další pravidelná ultrazvuková vyšetření následují ve 
20.–22. týdnu a ve 30.–32. týdnu těhotenství, př ičemž se 
jedná o základní screeningová ultrazvuková vyšetření hod-
notící dosavadní průběh těhotenství. 

Mezi 24. a 28. týdnem těhotenství odešle lékař ženu na 
test na těhotenskou cukrovku. Ženu tedy čeká vyšetření 
krve a moči a dále také orální toleranční glukózový 
test (oGTT). 

Mezi 28.–34. týdnem těhotenství vám gynekolog znovu 
zkontroluje krevní obraz a v některých případech prove-
de ještě jednou testy na HIV, syfilis a žloutenku typu B. V 
období mezi 35. a 37. týdnem těhotenství budete absol-
vovat stěr z pochvy a konečníku na zjištění přítomnosti 
streptokoka skupiny B.  

Optimálně v období 36.–37. týdne by těhotná žena měla 
mít již vybranou porodnici a měla by podstoupit tzv. 
check-in, tedy vstupní vyšetření a zaevidování těhotné 
ženy do porodnice. Nejedná se o předání těhotné ženy do 
porodnice, těhotná žena je i nadále v ambulantní péči  
u registrujícího gynekologa, který poskytuje péči dle 
doporučených postupů. Na toto vyšetření vystavuje re-
gistrující gynekolog těhotné ženě žádanku, přičemž cílem 
vyšetření této zdravotní služby je především seznámení 
těhotné ženy s prostředím porodnice a poskytnutí 
důležitých organizačních informací, získání informací  
o dosavadním průběhu prenatální péče, zařazení těhotné 
ženy  do skupiny dle rizika a stanovení strategie ukončení 
těhotenství (způsob vedení porodu). 

Dle doporučených postupů může být těhotná žena předána 
do ambulantní péče porodnice po vzájemné dohodě, 
nejpozději však ve 41. týdnu, přičemž těhotenství by mělo 
být ukončeno do 42. týdne. 

Výše uvedená vyšetření jsou stanovena pro dispenzární 
péči o nerizikové těhotné ženy.  

Screeningová vyšetření 
Nedílnou součástí zdravotní péče o těhotnou jsou také po-
drobná screeningová vyšetření, která může registrující gy-
nekolog těhotné ženě nabídnout. Odborníky nejčastěji do-
poručovaný kombinovaný screening v I. trimestru těho-
tenství, tzv. „prvotrimestrální screening“ (12.–14. týden 
těhotenství) umožňuje stanovit míru rizika, zda dítě bude 
trpět vrozenou vývojovou vadou (např . Downův syn-
drom). Toto screeningové vyšetření má dvě části – bioche-
mickou a ultrazvukovou (hodnotí se dohromady všechny 
získané parametry a ukazatele), přičemž z prostředků veřej-
ného zdravotního pojištění je hrazena pouze část bioche-
mická. Ultrazvuková část nemá stanovenu úhradu, klientky 
VZP však na toto ultrazvukové vyšetření mohou čerpat 
příspěvek z fondu prevence (více informací viz níže). 

Dalším podrobným screeningovým vyšetřením, které může 
být těhotné ženě nabídnuto, je podrobné hodnocení morfo-
logie plodu ve II. trimestru těhotenství, které je prová-
děno nad rámec hrazeného screeningového vyšetření 
prováděného ve 20.–22. týdnu těhotenství a má za cíl vy-
loučení vrozených vývojových vad, vrozených vad srdce 
a ultrazvukových známek chromozomálních aberací 
(změn v genetické výbavě plodu). Výstupem tohoto vyšet-
ření je podrobná písemná zpráva o provedeném vyšetření  
a zhodnocení získaných parametrů. 

Obdobně je tomu i u podrobného ultrazvukového vyšetření 
ve 36.–37. týdnu těhotenství, u tzv. ultrazvukového scree-
ningu růstové restrikce plodu je ve 36.–37. týdnu  

Pecujislaskou.cz je možné najít ucelené informace  
o možnostech péče, výpomoci, finanční podpoře nebo 
dostupných zdravotních pomůckách. Ty je zde možné 
přímo nakoupit, včetně uplatnění poukazu zdravotní po-
jišťovny. Nechybí ani praktické rady, mimo jiné i o tom, 
jak zabezpečit a zpříjemnit poslední dny života. 

Pecujislaskou.cz je novým českým portálem, který se 
zaměřuje na individuální péči o blízké osoby v plném 
rozsahu všech činností a témat.  

„Podobný portál dosud na českém internetu chyběl. Li-
dé, kteří pečují o nemocné, postižené nebo seniorní členy 
své rodiny, mají teď díky našemu webu možnost najít 
potřebné  
informace na jednom místě,“ říká garant projektu Jan 
Civín, Governmental Affairs Manager v HARTMANN – 
RICO. 

Irena Malá 

Jaká vyšetření mě čekají v průběhu těhoten-
ství? Co mi hradí zdravotní pojišťovna? 
Ode dne zjištění těhotenství budete v soustavné péči 
(dispenzární) svého registrujícího gynekologa, který 
vás bude informovat o jednotlivých prohlídkách a vyšet-
řeních a jejich způsobech úhrady. Kromě běžných pro-
hlídek vás bude čekat několik důležitých vyšetření, 
která mají za cíl odhalit případná zdravotní rizika pro vás 
a vaše miminko a včas jim předejít. 

Veškerá základní péče související s péčí o těhotné je 
hrazena zdravotní pojišťovnou. J ejí rozsah se však 
může lišit podle zdravotních potřeb a rizik každé těhotné 
ženy. Zásady dispenzární péče v těhotenství (doporučené 
postupy ČGPS ČLS JEP) jsou dostupné např. na strán-
kách Gynultrazvuk.cz, na kterých jsou zveřejněny i další 
podrobné informace včetně kalkulačky pro dataci těho-
tenství a přehledu doporučených pravidelných a nepravi-
delných vyšetření v těhotenství. 

Vyšetření během těhotenství 
Pravidelné kontroly vás budou čekat v průběhu celého 
těhotenství. Zpočátku přibližně každé čtyři týdny a ke 
konci těhotenství (zhruba od 37. týdne) jednou týdně. 
V rámci každého vyšetření lékař zjišťuje váhu těhotné 
ženy kvůli hlídání hmotnostního přírůstku, měří krevní 
tlak, provádí vyšetření moči, sleduje případné otoky kon-
četin těhotné, měří velikost dělohy (vzdáleností od styd-
ké spony). 

Prvním vyšetřením je komplexní prenatální vyšetře-
ní, tzv. vstupní prohlídka. Ta by měla proběhnout 
v rozmezí 8. a 10. týdne těhotenství, nejpozději do 14. 
týdne.  

Součástí vstupní prohlídky je primárně zjištění zdravot-
ního stavu, gynekologické vyšetření (včetně 
odběrů kultivace z pochvy a moči), vyšetření 
děložního čípku, zevní měření pánevních roz-
měrů, kontrola prsů ženy (gynekolog se snaží 
vyloučit nádorový proces, eventuálně poučuje 
ženu o jejich péči), provede krevní testy ke 
zjištění krevní skupiny, protilátek proti červe-
ným krvinkám, infekce typu syfilis, sérologic-

ké vyšetření HIV, žloutenky typu B a krevní obraz, zjiš-
tění hladiny cukru v krvi, v případě potřeby i biochemic-
ké vyšetření krve a moči. A dále také ultrazvukové vy-
šetření, při kterém se zjišťuje počet plodů a jejich vitalita 
(životaschopnost). 

V rámci tohoto vyšetření gynekolog těhotné ženě také 
vystaví těhotenskou průkazku, kde jsou uvedeny po-
drobné informace o průběhu další péče. Právě do 14.  

https://pecujislaskou.cz/
https://www.gynultrazvuk.cz/uploads/recommendedaction/14/doc/p-2021-01-zasady-dispenzarni-pece-v-tehotenstvi.pdf
https://www.cgps.cz/
https://www.gynultrazvuk.cz/doporucene-postupy
https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/testovani-na-aids
https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/testovani-na-aids
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Příklady zdravotnických prostředků na ePoukaz, které 
mohou předepsat lékaři příslušných odborností: 

 inkontinentním pacientům – vložky, kalhotky 
nebo podložky 

 pacientům s oční vadou – brýle s dioptrickými 
čočkami 

 pacientům s vadou sluchu – sluchadla 

 imobilním pacientům – invalidní vozík či berle 

 diabetikům – diagnostické proužky do glukome-
tru 

Každý ePoukaz má vygenerovaný jedinečný devíti-
místný identifikátor a po vystavení se uloží do tzv. 
Centrálního úložiště elektronických poukazů (to je sou-
částí informačního systému eRecept). Doba platnosti 
ePoukazu je 30 dnů, tedy stejná jako v př ípadě papí-
rové podoby. Ve výjimečných případech ji lékař může 
prodloužit až na 1 rok. 

Lékař může pacientovi předat identifikátor ePoukazu 
čtyřmi různými způsoby: 

 vystavením papírové průvodky, na kterou bude 
možné kromě povinných údajů (identifikátor) 
doplnit i další údaje, které pacient potřebuje znát; 

 zasláním e-mailu na adresu pacienta, i v tomto 
případě je možné doplnit další údaje; 

 předáním ePoukazu prostřednictvím aplika-
ce v mobilním telefonu či jiném elektronickém 
zařízení pacienta; 

 zasláním SMS na mobilní telefon pacienta. 

Standardně je možné na ePoukaz předepsat jeden 
zdravotnický prostředek, resp. jednu položku (kód) 
z číselníku zdravotnických prostředků. Může však nastat 
situace, kdy bude pacient potřebovat předepsat na jeden 
poukaz více položek – např. sluchadlo + příslušenství, 
vozík + příslušenství. V tomto specifickém případě má 
lékař povoleno pacientovi předepsat více položek, které 
jsou na sebe vázané. V případě více různých spolu ne-
souvisejících zdravotnických prostředků toto však nepla-
tí, ty vám lékař na jeden ePoukaz nemůže předepsat – 
např. brýle a kontaktní čočky, inkontinenční vložky  
a podložku. 

Doporučujeme si ověřit, zda váš lékař vystavuje ePou-
kaz. To stejné platí v případě výdejen zdravotnických 
prostředků či lékáren – zda elektronický poukaz přijíma-
jí. Zapojení do ePoukazu je totiž v tuto chvíli dobrovol-
né, nikoli povinné. SÚKL na webu epreskripce.cz zve-
řejňuje seznam lékáren a výdejen, kde je možné ePou 
kaz uplatnit. 

V případě, že pacient zapomene, jaké zdravotnické pro-
středky má předepsané, může si je zobrazit (stejně jako 
léky) ve svém lékovém záznamu. Pacient se do něj může 
přihlásit prostřednictvím bankovní identity nebo Portálu 
občana. 

Postup výdeje a uplatnění ePoukazu z pohledu pacienta 
v jednotlivých krocích: 

 Lékař vystaví pacientovi ePoukaz a předá mu 
identifikátor (vytištěná průvodka, sms, e-mail, 
aplikace); 

 Pacient s identifikátorem zajde do lékárny či vý-
dejny zdravotnických prostředků a předloží ho; 

 Lékárna či výdejna ePoukaz načte na základě 
identifikátoru; 

 Pokud by nemohla lékárna/výdejna vydat zdra- 
votnický prostředek obratem, může ho pacientovi 

prováděna kontrola růstu miminka a včasná identifika-
ce případných problémů. 

Na obě tato podrobná screeningová vyšetření taktéž mohou 
klientky VZP čerpat příspěvek z fondu prevence 
(vyšetření musí být provedeno výhradně lékařem s certifi-
kátem ČGPS ČLS JEP pro provádění ultrazvukových vy-
šetření – možnost ověření na  
https://www.gynultrazvuk.cz/lekari-garantujici-odbornost/
gynekologie-a-porodnictvi/certifikat-63415 

Rizika těhotenství 
Ženy s rizikovým nebo tzv. patologickým těhotenstvím 
jsou sledovány podrobněji a častěji s ohledem na defino-
vané riziko, př ičemž veškerou lékařem indikovanou péči 
pojišťovna hradí. Zdravotní pojišťovnou je např. hrazeno 
také superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu 
prenatální péče, které navazuje na pravidelné ultrazvukové 
vyšetření, a to v těch případech, kdy v rámci pravidelného 
ultrazvukového vyšetření byla zjištěna abnormalita. 

Míru rizika určí ošetřující lékař už při prvním vyšetření 
v těhotenské poradně, a to na základě anamnézy ženy a 
jejího aktuálního zdravotního stavu. Při každé další ná-
vštěvě poradny lékař znovu posuzuje a zvažuje míru rizika. 
V praxi to znamená, že se vždy provádí všechna potřebná 
vyšetření včetně zjištění váhy z důvodu hlídání hmotnostní-
ho přírůstku, měření krevního tlaku, vyšetření moči 
a sledují se také známky vitality plodu. 

Další vyšetření v těhotenství (jiné odbornosti) 
Každá nastávající maminka má také nárok v průběhu těho-
tenství na dvě preventivní prohlídky u stomatologa.  
A k těmto dvěma „těhotenským“ může ve stejném kalen-
dářním roce absolvovat i jednu „běžnou“ preventivní zubní 
prohlídku. Dále by také neměla zapomenout na preventivní 
prohlídku u všeobecného praktického lékaře a natočení 
EKG. 

Příspěvek VZP pro nastávající maminky 
Těhotné ženy a maminky až do 12 měsíců po porodu 
mohou získat př íspěvek do celkové výše 3 000 Kč např. 
na screeningová vyšetření, na vhodnou pohybovou aktivitu 
v těhotenství, na kurz přípravy k porodu pořádaný porodni-
cí, na zakoupení nebo zapůjčení monitoru dechu, na služby 
laktačních poradkyň, na pomůcky ke kojení a další. 

Pro novopečené maminky a jejich miminka př ipravila 
VZP poukaz na příspěvek v hodnotě 500 Kč na potřeby 
nebo pomůcky zakoupené v lékárně pro miminka 
(přihlášená k VZP). Maminky předčasně narozených mimi-
nek s porodní váhou do 1 500 g mohou čerpat také příspě-
vek až 3 000 Kč na podporu zdravého vývoje dětí. 

Veškeré podrobné informace a podmínky čerpání jsou uve-
deny ve Výhodách a příspěvcích v sekci „Maminky“. 

Mgr. Viktorie Plívová 
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí VZP 

Může lékař předepsat pacientovi zdravotnické 
prostředky na ePoukaz.  
Co to je a jak to funguje? 
Státní ústav pro kontrolu léčiv spustil 1. května 2022 
novou funkcionalitu eReceptu, tzv. elektronický poukaz 
na zdravotnické prostředky. Elektronizace se týká veške-
rých typů poukazů, které se dosud předepisovaly v listinné 
podobě. 

V praxi to znamená, že pacientovi bude moci lékař přede-
psat poukaz v elektronické podobě na všechny zdravot-
nické prostředky. To je dobrá zpráva pro pacienty, kte-
ří mají omezenou pohyblivost nebo dostávají poukazy na 
zdravotnické prostředky opakovaně. 

https://www.epreskripce.cz/seznam-aktivnich-vydejen?ICO=&NAZEV=&ULICE=&MESTO=&PSC=&TYP=All
https://www.epreskripce.cz/seznam-aktivnich-vydejen?ICO=&NAZEV=&ULICE=&MESTO=&PSC=&TYP=All
https://pacient.erecept.sukl.cz/suklweb/Pacient/Account/Welcome?returnUrl=%2Fsuklweb%2FPacient%2FHome%2F
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/maminky/pro-tehotne-zeny-a-maminky
https://www.vzp.cz/pojistenci/zdravotnicka-zarizeni-a-specializovana-centra/seznam-poskytovatelu-ambulantni-gynekologicke-pece-s-certifikatem-cgps
https://www.vzp.cz/pojistenci/zdravotnicka-zarizeni-a-specializovana-centra/seznam-poskytovatelu-ambulantni-gynekologicke-pece-s-certifikatem-cgps
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/maminky/pro-tehotne-zeny-a-maminky
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/maminky/prispevek-pro-novorozence-na-nakup-detskych-potreb-nebo-pomucek-v-lekarne
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/maminky/prispevek-pro-novorozence-na-nakup-detskych-potreb-nebo-pomucek-v-lekarne
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/maminky/pro-nedonosena-miminka
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/maminky/
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tzv. zarezervovat (aby nemohl být paralelně 
uplatněn v jiné lékárně/výdejně); 

 Pacient obdrží předepsaný zdravotnický prostře-
dek (v případě, že se jedná o zdravotnický pro-
středek na zakázku, je započata jeho výroba); 

 Pacient uhradí případný rozdíl mezi úhradou  
z prostředků veřejného zdravotního pojištění 
a cenou zdravotnického prostředku jako doplatek. 

Preskripce některých zdravotnických prostředků 
vyžaduje schválení zdravotní pojišťovnou. I v přípa-
dě ePoukazu musí být tato podmínka splněna. Tzn. 
teprve po schválení ze strany zdravotní pojišťovny předá 
lékař pacientovi identifikátor ePoukazu, se kterým si 
bude moci pacient předepsaný prostředek vyzvednout 
v lékárně či výdejně. 

Pozn. možností výdeje je i tzv. „zásilkový výdej“ 
Tím se rozumí výdej zdravotnických prostředků na zá-
kladě listinného nebo elektronického poukazu zásilko-
vým způsobem. Při zásilkovém výdeji musí být splněny 
požadavky na prodej na dálku stanovené nařízením  
o zdravotnických prostředcích. Pro zajištění zásilkového 
výdeje bude k dispozici služba pro stažení obsahu ePou-
kazu bez osobních údajů (nebude vázána na přístup kon-
krétní osoby výdejce). Další komunikace s objednavate-
lem bude probíhat mimo systém eRecept, do něj bude 
zaznamenán až provedený výdej zdravotnického pro-
středku. 

Mgr. Viktorie Plívová 
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí VZP 

Kdy se do nároku na mateřskou může  
započítat i doba studia? 
10.08.2022 | Veronika Němcová, Finance.cz 
Jste krátce po absolvování studia střední nebo vysoké 
školy a nepracovali jste dostatečně dlouhou dobu, 
která je potřebná pro získání peněžité pomoci v ma-
teřství? Za jakých podmínek se vám bude do nároku 
počítat také doba studia? 

Ve společnosti je mnoho mladých maminek, které poro-
dí krátce po absolvování studia, nebo i během něj. Kdy 
se jim v takovém případě poskytne peněžitá pomoc 
v mateřství? 

Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) 
Dávce peněžité pomoci v mateřství se lidově říká mateř-
ská. Jejím úkolem je finančně zabezpečit ženu s dítětem 
(případně muže), které kvůli mateřství vypadl běžný 
měsíční příjem ze zaměstnání. Žádat o mateřskou může 
také otec dítěte nebo manžel matky, pokud splní stejné 

podmínky. Mateřská je dávkou ze systému nemocenské-
ho pojištění a je vyplácena prostřednictvím Okresní sprá-
vy sociálního zabezpečení (OSSZ). 

Jaké podmínky musí být splněny pro nárok na mateř-
skou? 
Nárok na pobírání peněžité pomoci v mateřství nemá každý. 
Pro získání mateřské je důležité splnění několika podmínek. 
O jaké se jedná? 

1. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství splníte tehdy, jste-
li v den nástupu na mateřskou zaměstnaní a účastníte se 
na odvodu na nemocenské pojištění, které za vás odvádí 
zaměstnavatel. 

Na mateřskou máte nárok i tehdy, nacházíte-li se v tzv. 
ochranné lhůtě, což znamená, že jste maximálně 180 dnů 
po skončení účasti na nemocenském pojištění (tzn. 180 
dnů po skončení zaměstnání) a v této lhůtě také nastoupíte na 
mateřskou. 

Jste-li ovšem zaměstnaní kratší dobu než výše uvedených 
180 dnů, bude ochranná doba činit pouze tolik dnů, kolik 
trvalo vaše zaměstnání. 

2. Dále pro nárok na mateřskou musíte splnit minimálně 
270 dnů účasti na nemocenském pojištění před nástupem 
na mateřskou za poslední 2 roky. Za tuhle dobu se sčítají 
všechna zaměstnání, kde za vás zaměstnavatel nemocenské 
pojištění odváděl, kromě těch, která se vzájemně překrývají. 

Kdy má student nárok na mateřskou? 
Jestliže studujete a během studia porodíte, nejspíše mít nárok 
na mateřskou nebudete, jelikož doba studia se do doby 
účasti na nemocenském pojištění nezapočítává. Podmín-
ku byste splnili pouze tehdy, kdybyste současně během stu-
dia i pracovali v takovém zaměstnaneckém úvazku, kte-
rý zakládá účast na nemocenském pojištění. 

Tedy kromě klasického HPP byste splnili podmínku na ma-
teřskou i tehdy, kdybyste pracovali na DPP či DPČ, kde 
byste měli měsíční příjem nad zákonné limity (10 000 Kč 
u DPP, 3499 Kč u DPČ). 

Nárok na mateřskou byste měli i v takové situaci, kdybyste 
se během studia jako OSVČ dobrovolně podíleli na platbě 
nemocenského pojištění. 

Jestliže jste ale během studia ani po něm nepracovali, pořád 
máte nárok na dávku rodičovské. 

Výjimka, kdy se započítá i doba studia pro přiznání ma-
teřské 
Pokud úspěšně ukončíte studium a následně nastoupíte do 
zaměstnání nebo začnete podnikat, ale nesplníte zákonný 
limit 270 dnů účasti na nemocenském pojištění, může se 
v tomto případě započítat i vaše doba studia za poslední 
2 roky před nástupem na mateřskou. Za těchto podmínek 
lze nárok na peněžitou pomoc v mateřství přiznat i muži. 

Co když máte dvě brigády souběžně s účastí na nemocen-
ském pojištění? V takovém případě se doba pojištění zapo-
čítává pouze jednou, jako kdybyste měli pouze jednu bri-
gádu. 

Úspěšné ukončení studia musíte jako žadatelé o mateř-
skou doložit maturitním vysvědčením, výučním listem, 
diplomem apod. 
Zdroj: https://www.finance.cz/543168-materska-a-doba-studia/ 

Kdo neprokáže soudu, kolik opravdu bere, vy-
měří mu výživné pro dítě z příjmu 115 500 Kč. 
10.08.2022 | Terezie Nývltová Vojáčková, Finance.cz 
Handrkování o nějakou tu stokorunu či tisícikorunu vý-
živného pro dítě zná nebo zažil kdekdo, ale jak je tomu  
v případě bohatých rodičů, když dojde na soud? Pro ně-
koho mohou být desetitisícové částky drobné… Jak to 
chodí v zámožných rodinách? 

https://www.finance.cz/autori/veronika-nemcova/
http://www.finance.cz/528196-otec-na-materske-dovolene/
http://www.finance.cz/528196-otec-na-materske-dovolene/
https://www.finance.cz/526621-kdo-nema-narok-na-materskou/
https://www.finance.cz/516990-prace-na-dohodu/
https://www.finance.cz/516990-prace-na-dohodu/
https://www.euro.cz/light/rodicovsky-prispevek-narok-zadost
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Každý, kdo někdy slyšel o výživném pro dítě, nebo se  
o něj dokonce soudil, určitě ví, že se jeho výše určuje 
jednak podle potřeb oprávněného dítěte a jednak pod-
le schopností, možností a majetkových poměrů povin-
ného rodiče. Rozhodující jsou tedy náklady na stravu, 
ošacení, školu, kroužky dítěte na straně jedné a příjem  
a majetek rodiče na straně druhé. Mezi těmito póly je 
potřeba najít vyvážený kompromis, přičemž je třeba vzít  
v potaz, že dítě má právo podílet se na životní úrovni své-
ho rodiče. 

Nejde jen o pravidelný příjem, ale také o majetek  
a možnosti – příjmový potenciál 
Při hodnocení schopností, možností a majetkových pomě-
rů povinného rodiče zkoumá soud též, zda se povinný 
nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání 
či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu. 
Takhle se třeba někdo, kdo chce ušetřit na výživném, mů-
že vzdát dědictví, když svůj podíl formálně přenechá tře-
ba sourozenci. Jiný se zase vyhýbá práci nebo vykonává 
záměrně špatně placené zaměstnání, které je pod jeho 
schopnosti a kvalifikační možnosti. Nebo pobírá část 
příjmu načerno. 

Když rodič nepředloží soudu doklady, přijde jako 
trest na řadu fiktivní příjem 
Neprokáže-li soudu rodič, o jehož alimentační povinnosti 
se rozhoduje, řádně své příjmy předložením všech potřeb-
ných podkladů pro zhodnocení majetkových poměrů, platí 
podle občanského zákoníku, že jeho průměrný měsíční 
příjem činí pětadvacetinásobek částky životního mini-
ma jednotlivce. Vychází se tedy aktuálně toho, že po-
vinný rodič má příjem 115 500 Kč měsíčně! (Životní 
minimum jednotlivce bylo od 1. 7. 2022 zvýšeno na 4620 
Kč za měsíc.) 

Ale není tomu tak, že by se s každou valorizací výživné 
navyšovalo v poměru ke zvýšení životního minima, varo-
val před přepjatými požadavky právník Richard W. Fet-
ter. O každém zvýšení nebo snížení výživného musí 
vždy znovu rozhodnout soud. Ostatně letos zatím bylo 
životní minimum pro každé kalendářní čtvrtletí jiné. Bylo 
zvýšeno 1. dubna i od 1. července. Pokud tedy soud musel 
pro nespolupráci rodiče použít např. v květnu 2022 přede-
psaný fiktivní příjem, neznamená to, že by se automaticky 
od července 2022 výživné nějak automaticky proporcio-
nálně zvyšovalo. 

Někdo se hádá o stokoruny, jinde se platí i sto tisíc 
měsíčně 
Pro někoho to může být dostatečný strašák, aby spolupra-
coval se soudem a nebylo mu výživné vyměřeno z tak 
vysokého příjmu. Jenomže zatímco pro obyčejného člově-
ka je to dostatečná hrozba a vyměřené výživné pořádný 
trest za nespolupráci, u bohatých lidí tomu tak být nemu-
sí. Manažer na vysoké pozici, úspěšný advokát, podnika-
tel, profesionální politik (či vše zmíněné najednou) může 
pobírat mnohem více, a mohl by tak na druhou stranu 
dokonce i ušetřit. Mohlo by se mu vyplatit se soudem 
nespolupracovat. 

Není ale sto tisíc měsíčně opravdu až tak moc, že dítě 
zkazí a rozmazlí? 
Nicméně právník Richard W. Fetter, sledující rozhodova-
cí praxi soudů, pro nás vybral zajímavý případ, svědčící  
o opaku. Dobrý rodič totiž na svém dítěti šetřit nechce  
a má zájem o jeho výchovu, vzdělání, osobností růst,  
a k tomu jsou potřeba i dostatečné finanční prostřed-
ky. 

U Ústavního soudu si stěžoval velmi zámožný muž.  

A vůbec nechtěl svého nezletilého syna odbýt, pouze ho  

Zdroj: Depositphotos 

nechtěl rozmazlit. Syn byl svěřen do střídavé péče obou  
rodičů. To znamená, zjednodušeno řečeno, že soud vlast-
ně počítal jen s zhruba polovičním výživným pro dítě, 
jak tomu u střídavé péče bývá. Přesto bylo rozhodnuto, 
že otec má platit 100 000 Kč měsíčně, a z toho 30 000 
Kč k rukám matky a 70 000 Kč na bankovní účet syna. 
K tomu ještě soud uložil otci, že má uhradit doplatek 
výživného z minula ve výši 8 milionů korun českých 
(původně před odvolacím řízením to bylo dokonce 10 
160 000 Kč). 

Otec rozhodnutí soudů napadl ústavní stížností s pouka-
zem na to, že se jedná o enormně vysokou částku, jejíž 
výše byla určena mechanicky a za jediné kritérium slou-
žila shodná životní úroveň s rodiči, aniž by se soudy 
zabývaly, co je skutečně jeho nejlepším zájmem. Stěžo-
vatel poukázal na to, že nemusí být pokaždé v nejlepším 
zájmu dítěte, aby dítě s bezmeznou samozřejmostí těžilo 
z vysoké životní úrovně svých rodičů, dosahované jejich 
vlastní pílí a osobním přičiněním. 

Navíc to, že rodič dosahuje vysoce nadprůměrných pří-
jmů, ještě nemusí znamenat, že vede i nákladný způsob 
života. Je osobním subjektivním právem rodiče, aby si 
zvolili způsob a metody výchovy svých vlastních dě-
tí. (Formulace jsou převzaty z nálezu Ústavního soudu, 
resp. otcova podání soudu, jak pro nás do článku vybral 
to nejzajímavější právník Richard W. Fetter.) 

Bohatému otci šlo o vzdělání a úspory syna,  
a ne o jeho přeplácení v dětství 
Otec zdůraznil, že se o syna vždy řádně staral a stará a že 
se syn na jeho životní úrovni podílel a podílí i bez ohle-
du na stanovené (předtím nižší) výživné. Stěžovatel platí 
synovi různá doučování, jazykové zahraniční pobyty. 
Ostatně také zřídil synovi investiční a kapitálové pojiště-
ní, do něhož vložil 3 000 000 Kč a kde má garantovánu 
cílovou částku 5 000 000 Kč. Žádnou z těchto skutečnos-
tí však soudy při vyměřování alimentů nebraly v úvahu. 
Nebraly v úvahu právo rodiče zvolit si způsob výchovy 
svého syna. A přitom s jeho rozumným přístupem snad 
můžeme všichni souhlasit. 

Otec opakovaně, ale předtím před soudy marně, zdůraz-
nil, že syna se snaží vychovávat tak, aby v něm vytvářel 
správné sociální a pracovní návyky. Otec se snaží o to, 
aby syn získal zdravý a rozumný nadhled nad světem 
hmotných věcí a neutrácel finanční prostředky zbytečně 
pouze z toho důvodu, že si to může dovolit. Ústavní soud 
tyto argumenty uznal a nařídil soudům přehodnotit jejich 
rozhodnutí a řešit otázky vyživovací povinnosti syna 
velmi bohatého otce znovu s přihlédnutím k jeho argu-
mentům. 
Zdroj: https://www.finance.cz/543128-vyzivne-a-neprokazani-vyse-
prijmu/?
fbclid=IwAR3Z8O9LL8PgdDZuazbFxG4QzivYinChHGDw6TCgpoo6c
KOdM990OhV5IPM 

https://www.finance.cz/542708-zvyseni-zivotniho-a-existencniho-minima/
https://www.finance.cz/542708-zvyseni-zivotniho-a-existencniho-minima/
https://www.finance.cz/535624-dan-z-prijmu-23-procent/
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Jak na pronájem bytu.  
Deset chytáků a varování, než podepíšete. 
Jana Divinová | rubrika: Jak na to | 4. 8. 2022  
I člověk, který už prošel několika nájmy, může být no-
vou nájemní smlouvou zaskočen. Prolistujte si přehled 
nejčastějších chytáků a sporných míst. Co po vás prona-
jímatel může a co nesmí chtít? Co je kauce a jaká jsou 
její pravidla? Kdo platí opravy? Jak má vypadat přejí-
mací protokol? A může vám pan domácí vpadnout kdy-
koli do domácnosti? 

 
Po nastěhování už bycha nedohoníte. Zdroj: Shutterstock 

Nájem, pronájem, podnájem 
Zní to všecko podobně? Rozdíly ale jsou pořádné a zrádné. 
Abychom si to zjednodušili, pojďme se jednoho slova zba-
vit. Zákon zná a rozlišuje jenom nájem a podnájem.  
I smlouva, kterou budete uzavírat, by tedy měla být buď 
nájemní, nebo podnájemní. 

Nájemní smlouvu podepisujete přímo s vlastníkem nemo-
vitosti. Jako nájemník máte nějaké povinnosti – například 
platíte drobné opravy, zákon vám ale především garantuje 
řadu práv. Mezi ta nejdůležitější patří ochrana před bezdů-
vodnou výpovědí. 

Podnájemní smlouvu člověk uzavírá ne s vlastníkem, ale 
s nájemcem nemovitosti. Vlastník o tom nutně nemusí ani 
vědět. Práva podnájemníka jsou proti právům nájemníka 
dost omezená. V první řadě jde podnájemní smlouvu vypo-
vědět bez udání důvodu. Bez souhlasu vlastníka si nemůže-
te do nemovitosti přenést trvalý pobyt, ve smlouvě lze ome-
zit i možnost podnikat v nemovitosti nebo třeba chov zvířat 
nebo kouření. Podnájemní vztah je zkrátka mnohem volněj-
ší a není úplně výjimečné, že majitel svou nemovitost nejpr-
ve naoko pronajme příbuznému, který pak do ní vezme 
podnájemníka, protože toho pak zákon zdaleka tolik ne-
chrání. 

Stav bytu a předávací protokol 
Než podepíšete nájemní smlouvu, je dobré zkontrolovat 
stav domu nebo bytu. Nejsou v něm plísně nebo nadměrný 
hluk? Které vybavení v něm zůstane a které si odvezou 
současní obyvatelé bytu? Vyplatí se i zazvonit na pár souse-
dů a vyptat se. Jak se tady žije, jak je postaráno o společné 
prostory, nejsou s někým problémy? Projděte si i okolí – 
nejsou tu podniky, které by vás v noci rušily, nejsou tu mís-
ta, kam se stahují lidé, ze kterých byste měli strach? 

Stav bytu před předáním se zapisuje do předávacího proto-
kolu, bez něj smlouvu nepodepisujte. Mělo by v něm být 
přesně zapsáno, o jakou nemovitost jde, kdo a co komu 
předává, stavy měřičů energií a vody (zvlášť pokud je ne-
cháte přepsat na sebe), počty předávaných klíčů, stav a vy-
bavení nemovitosti, ideálně i s fotodokumentací. Pokud si 
najímáte byt i s nějakými spotřebiči, zkontrolujte nejen to, 
jestli jsou funkční, ale i to, jestli jsou zapsané v předávacím 
protokolu 

Sepsáním protokolu můžete předejít sporům při ukončení 
nájmu. Nájemník je odpovědný za poškození bytu a jeho  

zařízení, tak ať se nedohadujete, kdo poškrábal podlahu, 
znehodnotil gauč nebo pokazil pračku. 

Co musí být ve smlouvě 
Smlouvy nebývají napínavé čtení. Přemozte se a čtěte dů-
kladně. Nebo si na to rovnou někoho sjednejte. Většina lidí 
zkontroluje platby za nájemné a služby, ale ostatní ustano-
vení jen proletí očima a zavážou se k něčemu, co pro ně 
může být nepraktické nebo problematické. Na druhou stra-
nu: pokud se ve smlouvě objeví něco, co po nájemci pro-
najímatel vůbec chtít nesmí, takzvaná nepřiměřená povin-
nost, pak tohle ustanovení smlouvy prostě neplatí. 
Ve smlouvě musí být uvedeno, kdo smlouvu uzavírá 
(jméno, datum narození, bydliště), jestli jde o smlouvu 
nájemní nebo podnájemní, přesné označení domu nebo 
bytu (obec, ulice, číslo domu, číslo bytu), účel uzavírané 
smlouvy, výše a způsob hrazení nájemného, doba (pod)
nájmu, práva a povinnosti obou stran, zánik smlouvy, pod-
pisy a datum. 

Jako nájemce máte ze zákona poměrně široký balíček práv. 
Zákon vás chrání i v případě, že bydlíte v nebytovém pro-
storu. Ve smlouvě ale musí být uvedeno, že máte prostor 
pronajatý k bydlení. 
Nájemní smlouva musí být vždycky písemná, zatímco pod-
nájemní smlouvu jde uzavřít i ústně. 

Co musí být ve smlouvě 
Smlouvy nebývají napínavé čtení. Přemozte se a čtěte dů-
kladně. Nebo si na to rovnou někoho sjednejte. Většina lidí 
zkontroluje platby za nájemné a služby, ale ostatní ustano-
vení jen proletí očima a zavážou se k něčemu, co pro ně 
může být nepraktické nebo problematické. Na druhou stra-
nu: pokud se ve smlouvě objeví něco, co po nájemci pro-
najímatel vůbec chtít nesmí, takzvaná nepřiměřená povin-
nost, pak tohle ustanovení smlouvy prostě neplatí. 

Ve smlouvě musí být uvedeno, kdo smlouvu uzavírá 
(jméno, datum narození, bydliště), jestli jde o smlouvu 
nájemní nebo podnájemní, přesné označení domu nebo 
bytu (obec, ulice, číslo domu, číslo bytu), účel uzavírané 
smlouvy, výše a způsob hrazení nájemného, doba (pod)
nájmu, práva a povinnosti obou stran, zánik smlouvy, pod-
pisy a datum. 

Jako nájemce máte ze zákona poměrně široký balíček práv. 
Zákon vás chrání i v případě, že bydlíte v nebytovém pro-
storu. Ve smlouvě ale musí být uvedeno, že máte prostor 
pronajatý k bydlení. 
Nájemní smlouva musí být vždycky písemná, zatímco pod-
nájemní smlouvu jde uzavřít i ústně. 

Služby: elektřina, plyn, voda, internet,  
TV a jiné odpady 
V nájemní smlouvě má být jasně napsáno, jaké služby za-
jistí pronajímatel a jaké si nájemce zajistí sám. Pokud se 
nedohodnete jinak, pronajímatel zajišťuje takzvané nezbyt-
né služby. K těm patří dodávka tepla a vody, odvoz ne-
bo odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky 
tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid spo-
lečných částí domu, zajištění příjmu rozhlasu a televize, 
provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu. 

Některé ze služeb si na sebe můžete přepsat přímo. Ob-
vykle jde o dodávky energií a internetové připojení. „Pro 
nájemníka je výhodnější přepsat smlouvy s dodavateli na 
své jméno. Pronajímatel pak nemůže jednostranně určit 
výšku zálohových plateb a nájemník může ušetřit. Na dru-
hou stranu platba jedné částky může být zase uživatelsky 
snadnější varianta,“ vysvětluje Ondřej Preuss, právník  
a zakladatel online služby Dostupný advokát. Výhoda pře-
pisu pro pronajímatele je v tom, že se nemusí bát starostí  
s případnými dluhy po nájemníkovi. 

https://www.penize.cz/clanky/autor/70639951-jana-divinova
https://finmag.penize.cz/byznys/431378-vite-kdo-vam-rozbil-pracku-kurvitko-v-tom-neni-samo
https://www.penize.cz/dluhy
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Jako nájemník máte povinnost provádět drobné úpravy 
do limitu sta korun za čtvereční metr na rok. Co je nad 
limit, doplácí pronajímatel. „Pokud se drobné opravy 
nakumulují a budou mít hodnotu třeba deset tisíc korun 
a vy bydlíte v bytě o výměře 70 metrů čtverečních, má-
te povinnost uhradit jen sedm tisíc korun korun. Když 
si majitel ve smlouvě napíše něco jiného, tak se k tomu 
nebude přihlížet,“ vysvětluje Jiří Zelenka z dTestu. 

Kauce neboli jistota 
Pronajímatel nese riziko, že mu nájemce poškodí byt 
nebo vybavení nebo nebude řádně platit. Proto má prá-
vo při podpisu nájemní smlouvy žádat složení kauce 
nebo správněji jistoty ve výši maximálně tří měsíčních 
nájmů bez záloh na služby (ještě na začátku roku 2017 
to mohlo být i dvakrát víc). 

Z jistoty má právo uhradit například dluh na nájemném, 
nedoplatky při vyúčtování nebo škody v bytě, pokud 
nějaké způsobíte. V jakých případech pronajímatel mů-
že jistotu použít, by měla specifikovat smlouva. Škodu 
musí pronajímatel prokázat a kauce nesmí sloužit jako 
náhrada za opotřebení bytu, ke kterému došlo jeho běž-
ným používáním. 
Když se nedohodnete jinak, nevyužitou kauci nebo její 
zbytek by měl majitel vrátit v den skončení nájmu.  
A máte právo i na úroky za celou dobu, co měl vaše 
peníze u sebe. Pokud se na jejich výši nedohodnete ve 
smlouvě, měly by být vysoké jako „obvyklé úroky po-
žadované za úvěry, které poskytují banky“ v místě byd-
liště pronajímatele v době uzavření smlouvy. Tuhle 
formulaci bohužel ještě soudy docela nevyjasnily, není 
jasné, jestli jde spíš o úvěry spotřebitelské nebo třeba 
hypotéky. Spotřebitelské úvěry teď banky inzerují 
v průměru za něco mezi pěti a osmi procenty, hypotéky 
jsou někde mezi pěti a šesti procenty. Úroková kalku-
lačka vám potvrdí, že i při méně výhodném jednodu-
chém úročení byste při pětiprocentním úroku měli po 
deseti letech v nájmu dostat za třicetitisícovou jistotu 
15 tisíc korun na úrocích. 

Smluvní pokuta 
Do novelizace občanského zákoníku v roce 2020 byla 
smluvní pokuta v nájemních smlouvách zakázána. Dnes 
je možné v nájemní smlouvě pokutu sjednat, ale společ-
ně s kaucí nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního 
nájemného. Pronajímatel vás také nesmí pokutovat 
kvůli neplnění nepřiměřených povinností. 

Prodloužení smlouvy 
Když máte uzavřenou nájemní smlouvu na dobu urči-
tou, platí, že se automaticky prodlužuje, když ani jedna 
ze stran nic nenamítá. Prakticky to znamená, že pokud 
vám skončí nájemní smlouva, vy dál bydlíte a řádně 
platíte nájem a po dobu tří měsíců vás pronajímatel 
nevyzve, abyste nemovitost opustili, nájem se prodlu-
žuje na stejnou dobu, na kterou byl sjednán dřív, nejvýš 

ale na dva roky. 
Nejlepší je ale 
samozřejmě včas 
se dohodnout, pár 
měsíců před uply-
nutím sjednané 
doby se majiteli 
ozvat a domluvit 
se, co bude dál.  
Automatické pro-
dloužení nájmu 

ale může majitel nemovitosti ve smlouvě vyloučit. 
Zdroj: https://www.penize.cz/pronajem-bytu/434652-
pronajem-bytu-tipy-na-co-si-dat-pozor-smlouva-a-pravidla 

Spotřebitelská organizace dTest upozorňuje na příspěvek 
do fondu oprav, který občas po nájemci pronajímatelé vy-
žadují. Právo na to ale nemají – nejedná se o službu, ze 
které by měl nájemník okamžitý prospěch. 

Nepřiměřené povinnosti 
Pronajímatelé se často snaží v nájemní smlouvě zakotvit 
pro nájemníky povinnosti, které přitom vyžadovat nesmějí. 
Takzvaná nepřiměřená povinnost může být třeba požada-
vek, abyste po skončení nájmu vyměnili podlahu. Často se 
pronajímatelé snaží nájemníkům zakázat podnikání, kouře-
ní, zvířata nebo dokonce návštěvy. „Nic z toho majitel bytu 
zakázat nesmí. Nesmí po vás chtít třeba ani informaci, jest-
li máte nebo nemáte domácího mazlíčka,“ říká Jiří Zelen-
ka, právní expert spotřebitelské poradny dTest. Zákaz ná-
vštěv je absolutně nemožný; něco jiného ale je, pokud pro-
najímatel stanoví počet lidí, kteří byt můžou užívat. 
S kouřením to není stoprocentní. „Osobně se mi líbí názor, 
že v nájemní smlouvě můžu zakázat kouření v případě, že 
je zakázané v celém bytovém domě. V tom okamžiku je to 
nějaký místní poměr, obvyklé chování všech nájemníků 
v domě, a pak to mohu po nájemníkovi chtít i já,“ vysvět-
luje Zelenka. Advokát Ondřej Preuss z Dostupného advo-
káta ale kuřáky upozorňuje, že za následky svého zvyku 
nesou odpovědnost: „Majitel bytu pochopitelně může vy-
žadovat odstranění jakýchkoliv stop po cigaretách v bytě, 
včetně kompletní výmalby.“ 

Ani zákaz podnikání není v pořádku. Provoz živnosti ale 
nesmí obtěžovat ostatní uživatele nemovitosti. „Když budu 
mít v bytě advokátní kancelář a denně za mnou přijde pět 
lidí, nejde uvažovat o tom, že bych nějak obtěžoval ostatní 
nájemníky. Kdybych ale měl živnost, kde by se vystřídalo 
řádově víc lidí, třeba sto denně, pak už je pravděpodobně 
možné takové podnikání zakázat,“ upřesňuje Zelenka. 

Pronajímatel a kontrola nemovitosti 
Není nic nezvyklého, že dodržování povinností chodí ně-
kteří majitelé kontrolovat osobně. „Možnost a podmínky 
vstupu pronajímatele do bytu je vhodné upravit v nájemní 
smlouvě. Nájemníkům doporučujeme, aby se dohodli, že 
pronajímatel musí plánovaný vstup do předmětu pronájmu 
předem oznámit,“ radí advokát Ondřej Preuss. Není totiž 
úplně neobvyklé, když pronajímatel přijde na kontrolu 
neohlášený. 

Jedna věc ovšem je, že pronajímatel něco podle zákona 
chtít nesmí, druhá pak to, že v reálu to stejně chce. Co pak? 
„Taková ujednání v nájemních smlouvách běžně jsou,“ 
potvrzuje právník dTestu Jiří Zelenka, „nemusí vás ale 
trápit, protože se k nim nebude přihlížet. Smlouvu můžete 
klidně uzavřít a nijak to nekomentovat.“ 

Opravy a údržba: co platí nájemce a co pronajímatel 
Na vrub nájemníka jde „běžná údržba a drobné opravy 
související s užíváním bytu“. Dlouho se o tom vedly spory, 
do kterých vneslo dost světla vládní nařízení z roku 2015. 
Za běžnou údržbu se podle něj pokládá i malování, oprava 
omítek v bytě, tapetování, čištění podlah, zanesených od-
padů, čištění vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, 
odsávačů par, umyvadel, van, dřezů, splachovačů a dalších 
používaných částí bytů. Z toho výčtu je jasně vidět, že 
drobné neznamená vždycky levné. A protože není stanove-
ný žádný limit, do jakého tyhle věci nájemník hradí, není 
proto od věci si některé věci, třeba jak často se má malo-
vat, vymezit ve smlouvě. 

Ve zmíněném nařízení jsou rozepsané i drobné opravy. 
Patří sem opravy podlah, podlahových krytin a prahů, 
opravy dveří a oken, výměny zámku (včetně elektronické-
ho), klik či žaluzií, výměny vypínačů, zásuvek, jističů, 
zvonků, spínačů ventilace a klimatizace a další. Tady už je 
ale stanovený strop.  

https://www.penize.cz/kalkulacky/slozene-uroceni-pasmove-uroceni
https://www.penize.cz/kalkulacky/slozene-uroceni-pasmove-uroceni
https://www.penize.cz/pronajem-bytu/434652-pronajem-bytu-tipy-na-co-si-dat-pozor-smlouva-a-pravidla
https://www.penize.cz/pronajem-bytu/434652-pronajem-bytu-tipy-na-co-si-dat-pozor-smlouva-a-pravidla
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SaBBa  
Již 12x -  se SaBBou u moře 
I toto léto jsme v Chorvatsku uspořá-
dali  7 turnusů pobytů u moře s ná-
zvem „Rekondice – pro zdraví udělej-
te více“. Po celou dobu jsme pečovali 
o nosný a pohybový aparát. Cvičili 
jsme na zahradě fitjógu, aquaerobic 
v moři a když byla studená voda, nepohrdli jsme ohřívaným 
bazénem místního hotelu. Oblíbená cvičení opět vedla naše 
lektorka Irena Horká.  

Pořádali jsme vycházky po krásném okolí „naší“ rybářské 
vesnice Petrčane, našli jsme i pirátskou věž. Projeli se na 
motorovém člunu kolem pobřeží. Podívali se do historické-
ho města Zadar. Velký úspěch opět sklidil výlet do králov-
ského města Nin. Všichni se pomazali léčivým peloidním 
bahýnkem, posbírali si na památku nádherné mušle.  

Abychom naplnili naše poslání, kterým je „rodinné psycho-
somatické zdraví“, odpoledne a večery jsme věnovali nej-
různějším terapiím. Dětem a pra/rodičům se líbili masáže, 
které jsme uspořádali přímo v příjemném prostředí místní 
zahrady. Masáže, sportovní pohyb a smíchocviky již tradič-
ně vedla lektorka Blanka Urbánková.  
Odpoledne byly zasvěceny akcím pořádaných v rámci 
„Petrčanké a Zadarské kulturní léto“.  

Protože s námi byl i náš kytarista Pavel Abeska, který hrál, 
zpíval a vyprávěl vtipy, večery byly vždy s dobrou náladou; 
veselé, plné zpěvu a pohybu.  
Dobré jídlo patří také ke zdravému životnímu stylu. Takže  
i tentokrát v každém turnusu jsme uspořádali zdravou dal-
matskou večeři s místní rybou, s chorvatskými písněmi ro-
diny hostitelů „Familija Stura“. 

Děkujeme všem účastníkům za vytvoření příjemné atmosfé-
ry na všech turnusech.  

Náš dík patří také Nadaci Zdraví pro Moravu, 
která nás podpořila.  

Přejeme dobrou náladu a těšíme se na 13. roč-
ník u opět moře  

SaBBa 

P.S.:Pozor! Převážná část studií a apartmánů v Petrčane v červ-
nových termínech roku 2023 je již zarezervovaná stálou klientelou 
i novými zájemci.  

Takže pospěšte si. Zářijové termíny 2023 jsou ještě volné. 
P.P.S.: Přihlášky u paní Horké, mobil 608 040 906. 

Roska Brno-město 
Svatoannenské slavnosti v Žirči 
Také letos jsme se jeli podívat v sobotu 23. července 2022 
na bohatý program do Domova svatého Josefa v Žirči. Je to 
jediné specializované rehabilitační centrum pro pacienty 
s roztroušenou sklerózou. 

Svým klientům se zde velice věnují. Naše děvčata se zú-
častnila loni i semináře a tak letos při prohlídce rehabilitač-
ního oddělení využila i nabídky lymfo drenáže a masáže 
rukou. 

Po prohlídce květinové zahrady, návštěvě našeho bývalého 
člena Pavla, po koncertu v kostele, jsme se sešli u stánku 
Rosky Hradec Králové, která se v roce 30. výročí Unie opět 
na těchto slavnostech představila. Zapojili se do soutěží pro 
děti, ukázali svoje výrobky, které dělají v rámci ergotera-
pie. A napekli nejrůznější buchty a koláče pro svoje členy  
i hosty. Poseděli jsme společně, na nedalekém pódiu jsme 
poslouchali jednotlivé koncerty. Obdivovali jsme výrobky 
klientů Domova, ale i na dalších stáncích byly velice krás-
né, rukodělné výrobky i bohaté občerstvení. 

Začal se blížit déšť, nasedli jsme k našemu řidiči Vraťovi  
a vydali se na zpáteční cestu.  Olga, která opět dojela čás-
tečně na koloběžce, částečně vlakem, ještě zůstala i na od-
polední a večerní program. Cestou jsme se ještě stavili 
v Lysicích pro levanduli, kterou budeme po usušení potře-
bovat pro naše oblíbené levandulové panenky. 

Letos nás bylo jen šest, přesto jsme rádi podpořili tuto akci 
a těšíme se, možná, zase na podzim na jejich Bylinkobraní. 

Blatná Vlasta za Unii a Rosku 
Brno-město 
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 Rosko, roso, rosičko, už dlouho se na nás lepíš ! 

Bývalas, holka,maličká...Kéž ti kdos jednu už vlepí ! 
Buď na nás hodná, miloučká. Copak jsme něco zavini-
li ??? 

Ať máme líčka hlaďoučká a krásně dotančíme k cíli ... 

Jana Motyčková 

Věděli jste, že…  velmi prospěšný vitamín 
R.U.M. má svůj svátek? 
Protože 16. 8. je Mezinárodní den rumu! 

Rum má hodně využití: cukroví, dorty, čaj, punč. Svě-
toznámé jsou koktejly z oblasti Karibiku, jako je Cuba 
libre nebo Daiquiri a já přidávám z Moravy „Staří dob-
ří rodáci“. 

Recept je z našich luhů, vhodný na letní čas.  Dvě 
lžičky nescafé, malý panák tuzemáku, opatrně zalít coca 
colou.  Přidejte led a plátek citronu. Použijte vysokou 
sklenici a hlavně nepoužijte umělohmotná 
brčka, ale ta bambusová - dovozová. Nej-
lepší by byla brčka z obilné slámy bez 
"kolínka“, to by vám nic neteklo. Recept i 
brčka - vyzkoušeno mnohokrát Irenkou 
Horkou.  

Po požití koktejlu nabízím test střízlivosti.  
Rum, jak jistě víte, pili námořníci. Rozkročte se, kymá-
cejte se na houpající se palubě.  
Položte ukazovák na svůj nos, poté prst oddálí-
te na délku paže a soustředěně se zahleďte na 
špičku ukazováku. Poté se přes špičku prstu 
podívejte na nejdelší možnou vzdálenost. Po 
chvíli, se ukazovákem dotkněte špičky nosu. 
Podařilo se? Pak jste praví námořníci.  

Nepodařilo se? Nevadí. Tentokrát si stoupněte na pev-
nou půdu a udělejte druhý pokus. Podařilo se? Pokud ne, 
chybí vám trénink. 
 

Blanka Urbánková  
lektorka smíchocviků a smíchorátek 

P.S.: Trénovat můžete na dračích lodích 30. 8., kdy pro 
jezdce již máme připravený rum.  
Paprsek 08/2022  

Roska Kyjov Region. org. Unie Roska v ČR  

Hodnocení rekondice Rosky Kyjov 
MAS Sezimovo Ústí,  
Náměstí Tomáše Bati ,  
417 391 02 Sezimovo Ústí 
Datum: 11.-16.7. 2022 
Po úspěšné dubnové rekondici ve Vískách se nás sešlo 
čtrnáct statečných na rekondici v Sezimově Ústí, hotelu 
MAS.  Toto místo nám bylo doporučeno mnoha přáteli a 
musím konstatovat: měli pravdu. 

Bylo tu hezké prostředí, vstřícný personál, dokonalý mana-
žer a výborné jídlo i obsluha. 

Pondělní večer jsme si vyslechli přednášku o plánovaném 
pobytu, léčebných procedurách i následných výletech do 
okolních obcí, města Český Krumlov i kláštera Želiv  
s následnou prohlídkou pivovaru s degustací tří druhů piv. 

Hned první večer jsme se sešli u bowlingu. A projevila se 
všeobecná hravost s touhou vyhrát, veselostí nám všem 
snad vrozenou a elánem až neuvěřitelným. Sportovní tech-
nika k pláči ale umělecký dojem za všechny peníze! 

Celkový vítěz: Jana Hrubá! Zdolala všechny i předsedkyni. 

Ve čtvrtek se větší část vypravila do Českého Krumlova – 
absolvovali plavbu na vorech s prohlídkou místních pamá-
tek. Dojeli spokojeni, ale i „UVAŘENI“. Většina se spáli-
la na slunci. Viděli Český Krumlov z vorů. Krása! 

Večer jsme se sešli u společenské hry BINGO. A zase byly 
naše členky úspěšné: Růženka Šimková vyhrála rohy, Kika 
dokonce Bingo! I když to bylo pár korun, moc to potěšilo. 

Každý den jsme se setkali na některém s pokojů. Tady 
jsme při pití kávy a  jiných dobrot probírali všechno možné 
z našich životů. 

Procítěnou vzpomínku jsme věnovali našemu nečekaně 
zesnulému členovi, hospodáři a hlavně kamarádovi ing. 
Stanislavu Kostrhounovi. A vzpomněli jsme i jeho ženu  
a syna (také členové a kamarádi). Ať jim Pán Bůh dopřeje 
hodně sil do dalších dnů. 

Jak krásně napsala Květa Sychrová: 

Staňa byl  Člověk v tom nejkrásnějším smyslu slova. 

Při pobytu jsme opět využili kvízy všeho druhu (mozek 
musíme také procvičovat). 

Rekondice vždy potěší ducha, procvičí břišní i jiné svaly, 
okysličí mozek, přivede jiné myšlenky… poskytne nám 
uvolnění těla i mysli. A o tom to je! Budeme  
z toho žít minimálně do další rekondice. 

Poděkování patří všem, kteří se na organizaci pobytu podí-
leli. Vzpomenu i finanční dary od MÚ Kyjov a okolních 
obcí. Vědomí, že nejsme všem lhostejní pomáhá.  Děkuje-
me! 

Kéž se všichni ve zdraví setkáme i na příští rekondici. 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cuba_Libre
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cuba_Libre
https://cs.wikipedia.org/wiki/Daiquiri
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Spolková činnost 

Kurz výtvarných činností a sebeobsluhy  
v Hodoníně 
Ve dnech 4.7. až 8.7.2022 jsme uspořádali kurz výtvar-
ných činností a sebeobsluhy v Hodoníně.  

V pondělí po příjezdu vlakem jsme se ubytovali v krásném 
prostředí rekreačního střediska Oáza.  

Po ubytování nás čekal dobrý oběd, který nám uvařil Fran-
tišek Albrecht. Ujal se dobrovolně kuchyně a vaření obědů 
pro celou skupinu. 

Odpoledne jsme se vydali podívat na hlavní náměstí a pro-
hlédnout centrum města. Podívali jsme se i na hrající fon-
tánu, která je dominantou náměstí. 

Naše vedoucí Irenka Kratochvílová nás provedla kolem, 
ukázala a popsala nám zajímavosti tohoto krásného města.  
Večer jsme se sešli na informační schůzce, kde jsme se 
dověděli vše o výukovém programu i o plánovaných ak-
cích. Zazpívali jsme si při harmonice a prožili krásný ve-
čer. 

V rámci sebeobsluhy nám už v úterý začala výuka přípra-
vou snídaně. Byli jsme rozděleni do menších skupin. Kaž-
dá skupinka v daný den připravila pro ostatní snídani  
a umývala nádobí po snídani i obědě. Obeznámili jsme se 
s některými pomocníky v kuchyni a zásadami úklidu v  
domácnosti. V pondělí si každý povlékl postel. 

Naučili jsme se orientovat i po areálu, abychom i sami 
trefili do klubovny nebo do chaty a svého pokoje.  

V úterý dopoledne jsme se začali obeznamovat s různými 
výtvarnými technikami. Zkoušeli jsme  tvořit z korálků, 
vyšívat, vyrábět origami z papíru a tvořit z papírové hmoty 
plastické obrázky i trojrozměrné drobné předměty. Každý 
si mohl vytvořit obraz dle svých představ. V těchto činnos-
tech jsme pokračovali i ve středu dopoledne. Kdo měl zá-
jem, mohl tvořit i po večerech nebo ve volném čase. 

Odpoledne jsme navštívili muzeum T. G. Masaryka a poz-
ději jsme absolvovali plavbu lodí po řece Moravě. 
V přístavišti odkud loď vyplouvala, jsme měli i večeře. 
Obsluha byla výborná, všichni zaměstnanci nám vycházeli 
maximálně vstříc. 

Večer si každý mohl zahrát společenské hry  pro zrakově 
postižené. 

Ve středu po výtvarné výuce se velká část skupiny vydala 
do lázní, kde mohli absolvovat různé procedury, které  
v Hodoníně jsou. Zaplavali si v bazéně, vyzkoušeli vířiv-
ku, dali si masáž, koupel a prohlédli lázeňský park.  
Večer se opět hráli společenské hry, nechyběly ani kvízy  
a vtipy. 

Ve čtvrtek se jelo na výlet do Strážnického skanzenu. Dali 
jsme si dobrý oběd a potom se šlo na prohlídku. 
Paní průvodkyně se nám ochotně věnovala a velmi pouta-
vě povídala o vzniku areálu a o jednotlivých exponátech. 
Připravili pro nás i hmatovou expozici přizpůsobenou pro 
zrakově postižené, kde jsme mohli vše osahat. Procházeli 
jsme domky z různých oblasti Moravy, prohlédli jsme vy-
bavení domácnosti našich předků, nakoupili jsme si v Ko-
loniálu, tradiční výrobky pro mlsné jazýčky.  

Hmatová expozice nás zaujala, mohli jsme si prohlédnout 
keramickou mapu celého skanzenu. Mapa byla plastická,  

tak se dobře nahmataly cesty, domy i střechy. Viděli jsme 
i ukázky výroby domácích nudlí, zdobení perníků a vyší-
vání tradičních vzorů. I čich jsme mohli vyzkoušet. Měli 
jsme dle vůně najít vždy dva pytlíčky se stejnými bylin-
kami. Po  úžasné prohlídce jsme si nakoupili suvenýry  
a jeli zpátky do Hodonína.  

Celý pobyt jsme zakončili večer táborákem a opékáním 
špekáček, při čem jsme se naučili zacházet s otevřeným 
ohněm. Zavítal mezi nás i vedoucí rekreačního střediska 
pán Černý, který je také nevidomý a zahrál nám na kyta-
ru. Doplnila ho  Irenka Kratochvílová na tahací harmoni-
ku. Zpívali jsme písničky v krásném altánku s  rozzáře-
ným táborovým ohýnkem. Nálada byla skvělá,  ani se 
nám nechtělo vrátit ke každodenním starostem. 

V pátek nastal čas balení a odjezdu domů. 
Závěrem bych chtěla poděkovat Irence Kratochvílové, za 
skvělou organizaci programu a Františku Albrechtovi za 
přípravu obědů. 

Musím pochválit všechny za aktivní přístup ke všem čin-
nostem. Všem šla práce výborně. Opět vznikli krásné 
výrobky a zajímavé kresby. 

Za Svaz tělesně postižených v ČR místní organizaci OZP z. s. 
Eva Moravcová a Irenka Kratochvílová 
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Svaz tělesně postižených v České republice  
z. s. místní organizace Lesná 
Květen - nastalo teplo a tedy čas na cestování pro nás, kteří 
trpíme na bolesti kyčlí, kolen, ramen, prostě nás, co je nám 
už LXX a více let a ledacos už není jako za mlada. Tak 
hurá na pár dnů do přírody a někam, kde nás budou hýčkat. 
Takové místo jsme našli v penzionu Rumburak.  

Jeli jsme tam již podruhé a byli jsme uvítáni jako dobří 
známí a to je vždy příjemné. Účastnilo se nás 42 osob, 
takže jsme obsadili všechny pokoje po dvou, ale i jen po 
jedné osobě, tak, aby bylo vyhověno všem dle jejich po-
třeb. Loni jsme pobyt absolvovali v druhé půlce září, kdy 
příroda již jevila známky únavy. Letos nás čekaly všechny 
odstíny zelené, spousta květů a při procházkách cvrlikání 
mnoha ptáků.  

Během pobytu jsme zaměstnávali tělo - ranní rozcvičkou, 
před obědem cvičením a plaváním v bazénu a před večeří 
také cvičením v bazénu ukončené zpěvem a tanečky ve 
vodě. Pak také mozek trénováním snad všech kognitivních 
funkcí mozku každý den dopoledne a zájem byl velký. 
Odpoledne jsme se vydávali v menších i větších skupin-
kách na procházky - na hrad Bítov, pak ještě jednou na 
nádvoří Bítova a jeho zahrady, k Jezírku lísky, jen tak le-
sem a taky do obce Bítov na pivečko nebo zmrzlinu. Jeden 
den odpoledne pršelo, tak jsme se utkali v bowlingu a byl 
to boj urputný – vítězové byli všichni, kteří se nebáli vzít 
kouli do jedné nebo obou rukou.  

Večer jsme se věnovali společenské zábavě - hráli jsme 
Bingo, společenské hry, luštili záludné otázky, nechali se 
poučit o cvičení pro bolavá záda a na závěr jsme si užili 
tombolu a dražbu zajímavých předmětů. Výtěžek tomboly 
a dražby jsme věnovali personálu, který se o nás dobře 
staral. 

Sedm dní, šest nocí uteklo jako voda. Pobyt nám prospěl 
po všech stránkách, a co bylo hlavní mimo zvýšené tělesné 
aktivity? Seznámili jsme s novými účastníky, navázali či 
obnovili přátelství, popovídali jsme si a hodně jsme se 
smáli. Loučíme se s majiteli a personálem a už se těšíme 
na příští rok, kdy opět přijedeme, snad všichni, v dobré 
kondici.   

Pobyt druhý, v hotelu Brdy  
ve Spáleném Poříčí 11.- 17. června 2022 
Před dvěma lety na STP v ČR přišla do Prahy nabídka na 
pořádání pobytů, tak jsem jeden objednala na rok 2022. A 
netušila jsem, že vlastník hotelu Brdy po nás do Brna přije-
de vlastním pohodlným autobusem osobně a doveze i zpět. 
V sobotu 11. června jsme se z Brna vydali v počtu 44 oso-
by na 260 km cestu do Čech. Cesta dobře ubíhala díky 
vtipům, historkách a zajímavostem v okolí, které nám su-
per řidič přednášel, s přestávkou v historickém Táboře. 

Po celý pobyt v hotelu - rekonstruovaném statku s čapí 
rodinkou na komíně a sloupovou jídelnou v místě dřívější 
konírny, jsme měli nádherné teplé počasí, pohodlné ubyto-
vání a výborné celodenní jídlo. K dispozici byla terasa na  
ranní cvičení a areál k posezení, kde bylo možné ve chvíli  

volna posedět a popovídat s ostatními účastníky. 

Program byl každý den bohatý, každý se užil své. Již prv-
ní den si nedočkaví turisté oběhli okruh zajímavostí  
v okolí města, nedělní odpolední výlet na Sv. Horu u Pří-
brami, byl zakončen koncertem Dudácké kapely. Z místní 
historie jsme si užili prohlídku špejcharu  výstavu  J. W. 
Neprakty a místního zámku. Díky jízdám autobusem jsme 
časově stihli navštívit tři zámky v okolí: zámek Kozel  
s parkem, vodní hrad Švihov a zámek Nebílovy, který se 
ještě opravuje díky nadšeným majitelům. 

Pro zpestření pobytu jsme zajeli na exkurzi s ochutnáv-
kou v likérce Liqui v Blatné a pak veselejší pohladili daň-
ky v zámecké oboře. A to nás ještě čekal výjezd do Kla-
tov se starobylým náměstím a radnicí, galerií skla a zdaři-
lou návštěvou barokní lékárny u Bílého jednorožce. Po 
horkém dni jsme tak přivítali večer odměnu, paní výtvar-
nice nám ukázala tvorbu šperků technikou Tiffani a měli 
jsme možnost nákupu jejich výrobků. 

Nezklamala večer ani hra Bingo a tombola s výtěžkem 
pro personál hotelu. Ovšem poslední večer nás pan maji-
tel hotelu napínal tajným výletem -zavezl nás až před 
malý kostelík v Rožmitále pod Třemšínem, kde J. J. Ryba 
skládal své mše a byl regenschorim. Možnost prohlídky 
starých varhan,  poslech části Vánoční mše a barvitý vý-
klad o životě vzácného člověka byl úžasnou tečkou za 
pobytem ve Spáleném Poříčí. 

Celý pobyt by se dal označit jako pobyt, o kterém každý 
sní – ani chvilku se nenudit.  

Rozloučili jsme se jen na dva roky, rádi se vrátíme. 
Vždyť setkávání a společné sdílení informací a zážitků 
napomáhá k udržení kvality života.  

Ing. Jana Vídenková, vedoucí pobytů 

Svaz tělesně postižených  
v ČR z. s. místní organizace  
Starý Lískovec 
Byl krásný letní den, čtvrtek 21.7.2022 
když si členové z STP v ČR z. s. místní 

organizace Starý Lískovec vyjeli na výlet do Muzea nové 
generace ve Žďáru n/Sázavou. Cestou však učinili inspi-
rativní návštěvu v obci Černá.  

Uprostřed návsi tam totiž stojí archi-
tektonický skvost z roku 2006. Je to 
dřevěná kaple sv. Antonína navržená 
tak, aby byla dominantou obce, ale 
zároveň nerušila letitou místní zá-
stavbu. Moderní styl kaple ve tvaru 
lodě (archy) poutává pozornost tu-
zemských i zahraničních architektů. 
Získala nejedno ocenění a mimo jiné 
byla nominována  za ČR na prestižní 
evropskou architektonickou cenu 

„Miese van den Rohe“. 

Tu uděluje Evropská unie každé dva roky v Barceloně. 
Cena nese jméno po významném architektovi, jehož vila 
Tugenhat je na seznamu UNESCO. Kaple slouží boho-
službám a vhodným kulturním akcím.  

http://J.W.Neprakty
http://J.W.Neprakty
http://J.J.Ryba
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Zasvěceně nám o kapli světové úrovně, popovídal pan 
starosta PaeDr. Vítězslav Plocek. My jsme obdivovali, 
poslouchali a vyptávali se na zajímavosti týkající se ne-
jen stavby, ale i celé obce. Děkujeme za pěkný zážitek  
a posíláme srdečný pozdrav do Černé.  

Žďárský umělec Michal Olšiak vytvořil a u vinotéky  
„U Charlieho“ ve Žďáře umístil sochu hlavy Charlieho 
Chaplina. Ta nám posloužila jako zajímavý doplněk při 
focení. Umělec mimo jiné vytváří i sochy z písku a mi-
lovníky psů by mohlo zajímat, že největší psí socha  

obrázek použit ze stránky FC  

u nás stojí kousek od Domažlic na vrcholu kopce Hrádek 
u Újezda, rodiště Jana Sladkého Koziny. Socha 
„chodský pes“ má úctyhodné rozměry 3,8 x 8,1 metrů, je 
dutá a lze se do ní dostat dovnitř a pak skrz psí tlamu 
vykouknout ven. 

Toto muzeum bylo jiné, než na jaké jsme zvyklí. Při 
vstupu každý z nás dostal sluchátko s  ovladačem na tzv. 
audioprůvodce. Některé účastnice „technika“ vyděsila, 
jiné potěšila, ale všichni nakonec měli  radost z nevšed-
ního zážitku. Celá expozice byla a je nainstalována 
v pološeru, aby vynikly vizuální efekty, hologramy, fil-
mové záznamy atd. Škoda, že se  nedaly v interiéru poří-
dit kvalitnější fotky. 

Vynahradila nám to zámecká zahrada a působivé pro-
středí u rybníka s výhledem na poutní kostel na Zelené 
hoře. V  příjemném  prostředí zámku jsme nemohli vy-
nechat návštěvu bezbariérové zámecké kavárny a ob-
chod s neokoukanými suvenýry, které jsme svým blíz-
kým nebo sobě pořídily hlavně pro radost.  

Zapsala: bMal                                                                                                                                                             
                                                                                     

Foto: bMal, BoŠik, Andréa 
Komárková  
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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 92/15/8/2022 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. 
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